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Voorwoord 

Er zijn patiënten die behoefte hebben aan op maat gemaakte geneesmiddelen, 
omdat er voor hen geen geschikt handelspreparaat beschikbaar is. De laatste jaren 
is er sprake van een trend waarbij kleine apotheken stoppen met bereiden en dit 
willen overdragen aan collegiaal leverende apotheken. In beginsel vind ik dit een 
goede ontwikkeling; bereiding op grotere of frequentere schaal met gebruik van 
specifieke apparatuur, expertise en routine, biedt betere waarborgen voor de 
kwaliteit van het product. Het is echter niet de bedoeling dat via het doorleveren het 
registratiebeginsel, namelijk dat geneesmiddelen die op de markt zijn met een 
handelsvergunning en waarvan de werkzaamheid/schadelijkheid is beoordeeld door 
het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, wordt ondergraven. Daarnaast 
moet de kwaliteit van de productie geborgd zijn op het niveau vergelijkbaar aan dat 
van een fabrikant: de Goede Manieren van Produceren.  
 
De huidige wetgeving staat collegiaal leveren echter niet toe. Als Inspectie voor de 
Gezondheidszorg heb je dan twee opties. Eén optie is het strikt handhaven van de 
Geneesmiddelenwet waardoor zowel de beschikbaarheid van voor de patiënt nood-
zakelijke geneesmiddelen als de kwaliteitsverbetering door een meer gecentrali-
seerde productie, in de knel kunnen komen. De andere optie is om een gedoog-
constructie op te zetten. Daaraan is in 2007 vorm gegeven middels de circulaire 
grootschalig bereiden. Hierin wordt voor patiënten waarvoor dit een duidelijke 
meerwaarde heeft, het collegiaal doorleveren onder strikte voorwaarden toegestaan.  
 
Met het in dit rapport beschreven onderzoek heeft de inspectie bij apothekers die 
aan veel collega’s doorleveren, getoetst of zij aan de eisen uit de circulaire voldoen. 
In de praktijk blijkt dit nog een minderheid te zijn. De meerderheid van deze 
apothekers is wel, onder druk van de inspectie, bezig om een kwaliteitssysteem op 
te zetten, gericht op implementatie van de eisen uit de circulaire. Met een dergelijk 
kwaliteitssysteem zal de apotheker moeten borgen dat alle geneesmiddelen die 
collegiaal worden geleverd aan de eisen van de circulaire voldoen.  
Voor zover dit niet haalbaar is, is het nodig om het assortiment te rationaliseren en 
te beperken tot die geneesmiddelen die noodzakelijk zijn voor de patiënt. 
  
Het feit dat met de inwerkingtreding van de Geneesmiddelenwet op 1 juli 2007, 
direct daarop de circulaire op 22 augustus van datzelfde jaar werd gepubliceerd, 
geeft aan hoe nijpend de problematiek voor de patiëntenzorg was om genees-
middelen beschikbaar te hebben die niet als handelsproduct te verkrijgen zijn.  
 
 
Prof. dr. G. van der Wal, 
Inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg 
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Samenvatting 

De Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzocht in de periode september 2010 – 
januari 2011 twintig apotheken die zelfbereide geneesmiddelen collegiaal leveren. 
De Geneesmiddelenwet staat het doorleveren van apotheekbereidingen niet toe. 
Toch kan voor patiënten behoefte bestaan aan op maat gemaakte geneesmiddelen 
waarvoor geen geregistreerd alternatief beschikbaar is. De bereiding van deze 
geneesmiddelen vindt in toenemende mate in gespecialiseerde apotheken plaats. 
Deze apotheken leveren deze bereidingen vervolgens aan collega-apothekers. In het 
belang van de patiënt heeft de inspectie er met steun van de minister van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport voor gekozen om het doorleveren van zelfbereide 
geneesmiddelen onder strikte voorwaarden toe te staan. Van doorgeleverde 
bereidingen moeten nut en noodzaak zijn aangetoond en de kwaliteit geborgd. 
Deze voorwaarden zijn in 2007 vastgelegd en gepubliceerd in een circulaire.  
 
In de periode 2008 - 2009 is een eerste groep van acht apotheken bezocht die 
eigen bereidingen aan de meeste collega-apothekers leverden. Geen van deze acht 
apotheken voldeed aan de eisen die de inspectie in de circulaire had gesteld. Bij één 
apotheek was sprake van een risico voor de volksgezondheid. De inspectie heeft 
daar bereidingen stopgezet en verscherpt toezicht ingesteld. Hierna heeft de 
inspectie besloten een onderzoek op te zetten naar een grotere groep van door-
leverende apotheken. Doel van dit onderzoek was om over de hele linie van 
doorleverende apothekers dezen te bewegen tot naleving van de circulaire-eisen.  
 
Voor dit onderzoek bezocht de inspectie twintig apotheken en beoordeelde aan de 
hand van interviews, een rondgang door de faciliteiten en onderzoek van 
documenten op systeemniveau in hoeverre zij aan de eisen uit de circulaire 
voldeden.  
 
Uit het onderzoek blijkt dat drie van de twintig bezochte apotheken aan alle eisen 
uit de circulaire van 2007 voldoen. Bij de overige zeventien apotheken zijn de 
waarborgen voor het collegiaal leveren van apotheekbereidingen nog onvoldoende 
geïmplementeerd; aan één of meer eisen werd niet voldaan. De verwachting is 
echter dat het merendeel binnen afzienbare tijd aan de eisen zal kunnen voldoen.  
 
De inspectie zal bij de apotheken die zij in dit onderzoek als onvoldoende 
beoordeelde en bij de acht eerder bezochte apotheken opnieuw bezoeken afleggen.  
De inspectie zal dan verifiëren of de apotheken nu wel voldoen aan alle eisen om 
collegiaal te mogen leveren. Indien er geneesmiddelen worden doorgeleverd die niet 
aan de circulaire-eisen voldoen, zal de inspectie handhavend optreden op basis van 
onder andere artikel 18 en 40 van de Geneesmiddelenwet. 
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding en belang 
Uit de Geneesmiddelenwet volgt dat geneesmiddelen die in de handel worden 
gebracht een handelsvergunning moeten hebben en geregistreerd moeten zijn door 
het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Apotheken mogen zelf-
bereide geneesmiddelen niet in de handel brengen en niet leveren aan andere 
apotheken. Toch vindt deze ‘collegiale levering’ sinds een aantal jaren steeds vaker 
plaats. Hiervoor zijn diverse redenen. Zo zijn er patiënten die behoefte hebben aan 
op maat gemaakte geneesmiddelen, omdat er voor hen geen geregistreerd 
handelspreparaat beschikbaar is. Daarnaast zijn bij meer gecentraliseerde en 
gespecialiseerde en daardoor dikwijls ook grootschaliger bereidingen de kwaliteits-
waarborgen beter te organiseren en zien steeds meer apothekers het zelf bereiden 
van geneesmiddelen niet meer als een kerntaak. Andere apotheken hebben zich 
juist gespecialiseerd in het bereiden van geneesmiddelen voor collega’s.  
 
Door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is in 2006 een 
onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van deze collegiale leveringen. De uitkomst 
van dit onderzoek1 onderstreepte de noodzaak om de kwaliteit van doorgeleverde 
geneesmiddelen te verbeteren. In het belang van patiënten formuleerde de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg in 2007 - in overleg met het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) – een aantal strikte voorwaarden waar-
onder het collegiaal leveren van apotheekbereidingen mogelijk is. De inspectie 
publiceerde deze voorwaarden in augustus 2007 in een circulaire die zij stuurde 
naar alle apotheken in Nederland (2007-02-IGZ).  
 
In 2007 heeft de inspectie bij alle Nederlandse apotheken geïnventariseerd aan 
hoeveel apotheken zij collegiaal doorleverden. Ongeveer 375 apotheken gaven aan 
eigen bereidingen door te leveren aan één of meer apotheken. Ongeveer vijftig 
apotheken leverden door aan tien of meer apotheken. De inspectie selecteerde de 
apotheken, in totaal acht, die aan de meeste andere apotheken eigen bereidingen 
doorleverden (zie bijlage 1). De inspectie bezocht deze apotheken in de periode 
2008-2009 om ze te toetsen aan de voorwaarden uit de eerder genoemde circulaire, 
de zogenoemde circulaire-eisen. De inspectie kwam toen tot de conclusie dat geen 
van de acht apotheken voldeed aan de circulaire-eisen.  
 
Dit was de aanleiding voor de inspectie om het in dit rapport beschreven vervolg-
onderzoek te doen bij een grotere groep van collegiaal leverende apotheken, met 
als doel om ook deze groep aan te zetten om aan de circulaire-eisen te gaan 
voldoen.  

1.2 Onderzoeksvragen  
De hoofdvraag van het onderzoek luidde: In hoeverre voldoen de bezochte 
apotheken aan de eisen die door de inspectie aan het collegiaal leveren van eigen 
bereidingen zijn gesteld?  
 
In lijn met de vier eisen uit de circulaire is de hoofdvraag van het onderzoek 
uitgewerkt in de volgende deelvragen: 
 In hoeverre doen de geïnspecteerde apothekers aantoonbaar onderzoek naar de 

aan/afwezigheid van geregistreerde therapeutische alternatieven voor de eigen 
bereidingen die worden doorgeleverd? 

 In hoeverre is de onderbouwing van de farmacotherapeutische rationale voor de 
eigen bereidingen gedocumenteerd? 
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 In hoeverre zijn er voor de eigen bereidingen productdossiers aanwezig ter 
onderbouwing van de ontwerpkwaliteit? 

 In hoeverre voldoet de geneesmiddelenbereiding aan de Goede Manieren van 
Produceren (GMP)a? 

1.3 Onderzoeksmethode  
De inspectie selecteerde voor dit onderzoek op basis van de ingevulde vragenlijsten 
uit 2007-2008 een tweede groep van in totaal 22 collegiaal leverende apotheken die 
aan de meeste apotheken doorleverden. Twee van hen gaven aan inmiddels te zijn 
gestopt met collegiaal leveren, hetgeen de inspectie door middel van een verificatie-
bezoek bevestigde (zie bijlage 2). De overige 20 apotheken zijn in het kader van dit 
onderzoek geïnspecteerd (zie bijlage 3). Drie van hen leverden aan meer dan 100 
collega-apotheken door, 14 aan 21 tot 100 apotheken en 3 aan 20 of minder 
apotheken.  
 
De inspectiebezoeken aan de geselecteerde apotheken waren vooraf aangekondigd 
en vonden plaats in de periode september 2010 – januari 2011. Elk bezoek nam één 
dag in beslag, waarbij de inspectie werkte met een specifiek toetsingsinstrument 
voor collegiale leveringen bestaande uit een gedetailleerde vragenlijst en beoorde-
lingsnormen per vraag. Aan de hand van dit instrument toetste de inspectie de 
apotheken op de volgende onderdelen: 
1 Verificatie van de assortimentsgegevens en het aantal apotheken aan wie zij 

doorleverden ten opzichte van de in 2007 opgegeven aantallen.  
2 Wijze van onderzoek dat de apotheker uitvoert naar de aan/afwezigheid van 

geregistreerde therapeutische alternatieven.  
3 Gedocumenteerde beoordeling door de apotheker van de farmacotherapeutische 

rationale voor de geneesmiddelen. 
4 Aanwezigheid van productdossiers voor het gehele assortiment ter onder-

bouwing van de ontwerpkwaliteit.  
5 Beoordeling van het niveau van de kwaliteitsnorm GMP bij de geneesmiddelen-

bereiding. 
 

Voor de onderdelen 2-5 beoordeelde de inspectie op systeemniveau of sprake was 
van een gedocumenteerde werkwijze; aan de hand van subvragen verifieerde zij of 
voor de onderdelen procedures beschikbaar waren, of deze inhoudelijk adequaat 
waren en of de uitvoering van de procedures aantoonbaar gedocumenteerd was. De 
inspectie bevroeg de apotheker naar de mate waarin hij of zij de voorgeschreven 
werkwijze voor de verschillende onderdelen had geïmplementeerd. Ter verificatie 
van zijn antwoorden koos de inspectie uit het assortiment van collegiaal geleverde 
geneesmiddelen een aantal dossiers die zij doornam en beoordeelde.  
Ook sprak de inspectie met de verantwoordelijke medewerkers van betrokken 
apotheken, nam relevante documenten door en bezocht de ruimtes waar de 
geleverde geneesmiddelen worden bereid, gecontroleerd en opgeslagen. 
 
Er is gekozen voor toetsing op systeemniveau en niet op productniveau, vergelijk-
baar met gewone GMP-Zb inspecties waar het ook niet mogelijk is om alle producten 
in een assortiment (soms honderden) aan een toets te onderwerpen. Met een tiental 
inspecteurs die daar deels voor waren vrijgemaakt, en die specifieke GMP-expertise 
hadden, bezocht de inspectie alle twintig apotheken in een korte periode van vier 
maanden. 

                                                
a  GMP of Goede Manieren van Produceren zijn in Europees verband ontwikkelde normen voor een kwaliteits-

borgingsysteem voor de farmaceutische industrie. De inspectie hanteert deze normen ook voor grootbereiders 
die collegiaal leveren omdat zij voor deze activiteit als het ware als fabrikanten moeten worden aangeduid. 

b  De GMP-Z is de standaard voor de bereiding in de Nederlanse ziekenhuisapotheek. De GMP-Z geeft waar nodig een interpretatie 
van de Europese GMP. De afwijkende zaken worden benoemd als richtsnoer GMP-Z met een eventuele toelichting. 
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Voor de drie onderdelen van het toetsingsinstrument over geregistreerde thera-
peutische alternatieven, farmacotherapeutische rationale en productdossiers waren 
vier beoordelingsscores mogelijk: afwezig, aanwezig, operationeel en geborgd. 
Hierbij was ‘afwezig’ de meest negatieve beoordeling en ‘geborgd’ de meest 
positieve. Voor elk van deze drie onderdelen, inclusief subvragen moest ten minste 
niveau ‘operationeel’ worden gescoord voor een voldoende resultaat. Voor het 
onderdeel GMP werden de tekortkomingen gescoord als kritische tekortkoming, 
belangrijke tekortkoming of overige tekortkomingen al naar gelang de ernst van de 
afwijking. In het toetsingsinstrument was vastgelegd dat bij één of meer kritische 
tekortkomingen of bij meer dan vijf belangrijke tekortkomingen het GMP-niveau als 
onvoldoende zou worden beoordeeld, bij minder dan drie belangrijke tekort-
komingen als voldoende, en bij drie tot vijf belangrijke tekortkomingen zou het 
oordeel van het inspectieteam bepalend zijn.  
 
In bijlage 4 is de toegepaste onderzoeksmethode en onderzoekspopulatie nader 
toegelicht. 

1.4 Toetsingskader  
 
De Geneesmiddelenwet 
De Geneesmiddelenwet, inwerkingtreding 1 juli 2007, bevat voorschriften voor het 
product geneesmiddel en de vervaardiging en distributie ervan. Volgens de wet mag 
een apotheekhoudende zelf geneesmiddelen bereiden (officinaal en magistraal) voor 
patiëntenc. Deze geneesmiddelen moeten in de eigen apotheek, door of in opdracht 
van een apotheekhoudende, op kleine schaal worden bereid en aan de eigen 
patiënten ter hand worden gesteld. Er is geen wetsartikel dat collegiaal leveren als 
zodanig verbiedt, maar uit het systeem van de wet volgt dat collegiaal leveren niet 
is toegestaan. 
 
De circulaire ‘Grootschalig bereiden door apothekers’ 
In de circulaire 'Grootschalig bereiden door apothekers' (2007-02-IGZ) van 22 
augustus 2007 verwoordt de inspectie de strikte voorwaarden waaronder zij 
collegiaal leveren toestaatd. De circulaire is ondersteund door de Minister van VWS2. 
Uitgangspunt in de circulaire is dat wanneer een geregistreerd geneesmiddel 
beschikbaar is, dit te allen tijde de voorkeur verdient boven een zelfbereid genees-
middel en dat apotheken moeten streven naar het registreren van de collegiaal 
geleverde geneesmiddelen. In de circulaire beschrijft de inspectie de volgende 
randvoorwaarden waaraan apotheken moeten voldoen om eigen bereidingen te 
mogen doorleveren: 
 Collegiaal leveren mag alleen als er geen geregistreerd therapeutisch equivalent 

in Nederland beschikbaar is. 
 De farmacotherapeutische rationale van de eigen bereiding voor doorlevering 

moet onderbouwd zijn. 
 Van de eigen bereiding voor doorlevering moet een productdossier opgesteld 

zijn ter onderbouwing van de ontwerpkwaliteit. 
 De geneesmiddelbereiding moet voldoen aan de kwaliteitsnormen ‘GMP'. 

                                                
c  Om eigen bereidingen wettelijk mogelijk te maken zijn uitzonderingen gemaakt op de vergunningsplicht van 

artikel 18, eerste lid, tweede volzin voor het bereiden van geneesmiddelen (zie artikel 18, vijfde lid) en het 
verbod van artikel 40, tweede lid om geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning is verleend, in voorraad 
te hebben, te verkopen, af te leveren, ter hand te stellen of in te voeren (zie artikel 40, derde lid, onder a). 

d  De voorzieningenrechter van de Rechtbank Dordrecht verwoordt het in haar uitspraak van 6 augustus 2009 (LNJ 
BJ4984, 81131/KG ZA 09-119) zo in r.o. 4.6: “Aangenomen moet derhalve worden dat de in de IGZ-circulaire 
geformuleerde gedragslijn gedoogbeleid betreft voor collegiale bereidingen die niet aan de voorwaarden van 
artikel 18 lid 5 Gmw [inspectie: Geneesmiddelenwet] en artikel 40, lid 3 sub a Gmw [inspectie: Genees-
middelenwet] voldoen” 
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Als bij de bereiding aan deze voorwaarden is voldaan, mag een apotheek een zelf-
bereid geneesmiddel collegiaal leveren. Als niet aan de voorwaarden is voldaan, is 
de Geneesmiddelenwet van toepassing (zie paragraaf 3.1) en dat houdt in dat 
collegiaal leveren is verboden.  
 
Goede Manieren van Produceren 
De schaal waarop een aantal apothekers collegiaal leveren en de productieprocessen 
die zij daarbij hanteren, heeft er bij de inspectie toe geleid dat er in de circulaire 
aan de wijze van produceren eisen worden gesteld vergelijkbaar aan die bij de 
reguliere fabrikant. Dit is noodzakelijk vanwege een vergelijkbaar afbreukrisico en 
volksgezondheidsbelang. De Geneesmiddelenwet maakt daarbij geen onderscheid 
tussen apotheken in ziekenhuizen en openbare apotheken; voor beide gelden 
dezelfde eisen. In de Geneesmiddelenwet artikel 27 wordt gesteld dat fabrikanten 
bij de bereiding van geneesmiddelen moeten voldoen aan de norm ‘GMP’. Dit is de 
reden waarom de inspectie dezelfde voorwaarde met betrekking tot GMP stelt aan 
eigen bereidingen voor collegiale levering. 
 
De Europese GMP-normen bevatten gedetailleerde aanwijzingen voor de kwaliteits-
borging van alle relevante aspecten van de bereiding, opslag en controles van 
geneesmiddelen. In het kader van dit onderzoek beperkte de inspectie zich tot een 
selectie van onderwerpen uit deze normen die zij het belangrijkst achtte voor dit 
onderzoek en deze geneesmiddelen, te weten: 
 Faciliteiten. 
 Wegen van grondstoffen en controle van hun identiteit en kwantiteit. 
 Zelfinspecties. 
 Niet-steriele bereidingen. 
 Steriele bereidingen. 
 Voor toediening gereedmaken (VTGM). 
 (Parametrische) vrijgifte. 
 Documentatie. 
 Kwaliteitscontrole. 
 Klachten. 
 Terugroepingen (‘recalls’). 
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2 Conclusies 

In dit hoofdstuk staan de algemene conclusies van het onderzoek weergegeven op 
de hoofdvraag en de vier deelvragen (zie 1.2) over aspecten die de Inspectie voor 
de Gezondheidszorg van belang acht voor een adequate kwaliteitsborging voor 
eigen bereidingen die worden doorgeleverd aan andere apotheken. 

2.1 Algemene conclusie: collegiaal leverende apothekers voldoen nog niet maar 
maken vorderingen 
Uit dit onderzoek bleek dat slechts drie van de twintig bezochte apotheken die eigen 
bereidingen collegiaal leveren voldoen aan alle eisen die de inspectie hieraan stelt. 
Enkele van de bezochte apotheken scoorden op alle onderdelen waarop werd 
beoordeeld een onvoldoende; deze apothekers zullen aanzienlijke inspanningen 
moeten verrichten om binnen de toegekende termijn van twaalf maanden na het 
eerste inspectiebezoek het vereiste kwaliteitsniveau te kunnen bereiken. Bij één van 
de bezochte apothekers werden risico’s geconstateerd inzake de bereiding voor 
eigen patiënten hetgeen aanleiding was voor de inspectie om ‘verscherpt toezicht’e 
in te stellen. Bij geen van de overige onderzochte apotheken constateerde de 
inspectie kritische tekortkomingen bij de waarborgen voor de kwaliteit van collegiaal 
geleverde eigen bereidingen.  
 
Het tempo waarmee de doorleverende apothekers bezig zijn om aan de voor-
waarden te voldoen, ligt gemiddeld te laag. Sommige apotheken zullen bij te weinig 
progressie tot een van de alternatieve acties moeten overgaan: stoppen met 
doorleveren dan wel registreren van een deel of van alle geneesmiddelen. Hoewel 
het algemene beeld dus nog onbevredigend is, past een nuancering. De inspectie 
nam namelijk ook waar dat veel van de bezochte apothekers zich inspannen om de 
circulaire-eisen te implementeren en dat een aantal van hen niet ver verwijderd is 
van een voldoende resultaat; met een betrekkelijk beperkte inspanning en binnen 
een redelijke termijn moet het mogelijk zijn dat meer apotheken aan alle circulaire-
eisen zullen voldoen.  

2.2 Conclusies per aandachtgebied 

2.2.1 Therapeutische alternatieven: adequaat en aantoonbaar onderzoek naar de 
beschikbaarheid  
De eerste deelvraag van dit onderzoek (zie 1.2) betrof de voorwaarde van de 
inspectie dat apothekers geen eigen bereidingen collegiaal mogen leveren waarvoor 
een geregistreerd therapeutisch alternatief in de handel is.  
 
Alle twintig bezochte apothekers waren op hoogte van deze voorwaarde en hielden 
zich daar over het algemeen goed aan. Twaalf van de twintig bezochte apotheken 
voerden dit onderzoek deugdelijk uit en hebben dit procedureel vastgelegd, zowel 
de werkwijze, de beoordelingscriteria als de onderzoeksresultaten.  
 
De inspectie concludeert hieruit dat het goed mogelijk is om onderzoek naar 
therapeutische alternatieven te doen alvorens men besluit om zelf tot bereiding en 
doorlevering over te gaan.  

                                                
e  Verscherpt toezicht wordt ingesteld bij een zorgaanbieder (of een onderdeel daarvan) als uit het toezicht van de 

inspectie blijkt dat er hoge tot zeer hoge risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg zijn en er onvoldoende 
vertrouwen is in de daadkracht en effectiviteit van de raad van bestuur/de directie om verbeteringen tijdig vorm te 
geven. Het instellen en opheffen van verscherpt toezicht wordt actief openbaar gemaakt. 
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2.2.2 Farmacotherapeutische rationale: nog onvoldoende geïmplementeerd 
De tweede deelvraag van dit onderzoek (zie 1.2) ging over de voorwaarde van de 
inspectie dat apotheken alleen eigen bereidingen collegiaal mogen leveren waarvoor 
is vastgesteld dat deze vanuit farmacotherapeutisch oogpunt voor de beoogde 
indicatie rationeel zijn.  
 
Alle bezochte apothekers waren bekend met de LNA-procedures die de beroeps-
groep voor de toetsing van de farmacotherapeutische rationale heeft opgesteld. Bij 
veel apothekers waren deze procedures echter onvoldoende in de eigen organisatie 
geïmplementeerd. Ongeveer een derde van de 20 bezochte apotheken scoorde een 
voldoende op dit onderdeel. 
 
De criteria voor de toetsing zijn in de LNA-procedures beschreven maar ondanks dat 
gestreefd is naar objectieve maatstaven blijken deze voor interpretatie vatbaar. Zo 
zette de inspectie vraagtekens bij de farmacotherapeutische rationaliteit van enkele 
specifieke eigen bereidingen uit het assortiment.  
 
Ook zijn er waarschijnlijk nog voldoende mogelijkheden voor apotheken om het 
aanbod aan doorgeleverde geneesmiddelen te reduceren zonder dat dit nadelig 
uitpakt voor patiënten. Verschillende apothekers waren hier tijdens het inspectie-
bezoek al actief mee bezig. Toch hanteren nog te weinig apotheken voor het 
doorleveren het principe ‘nee, tenzij …’.  
 
De inspectie concludeert op basis hiervan dat de apotheker vermoedelijk geneigd 
is datgene te bereiden waar de patiënt om vraagt. Dit is voor de apotheker 
economisch ook van meerwaarde. Het is echter twijfelachtig of men zich wel 
voldoende de vraag stelt naar nut en noodzaak van de bereiding. 

2.2.3 Productdossiers: de systematiek voor het merendeel operationeel 
De derde deelvraag van dit onderzoek (zie 1.2) ging over de voorwaarde van de 
inspectie dat apotheken alleen eigen bereidingen collegiaal mogen leveren waarvoor 
zij dossiers hebben opgesteld waarin de onderbouwing van de ontwerpkwaliteit is 
vastgelegd. 
 
Ruim de helft van de bezochte apothekers had de systematiek voor het samen-
stellen van productdossiers op orde.  
 
De inspectie concludeert dat de meeste apothekers wel bereid en in staat zijn om 
voor de bereidingen een productdossier aan te leggen, maar dat dit proces nog niet 
is afgerond. 

2.2.4 Productdossiers: onderbouwing ontwerpkwaliteit onvoldoende prioriteit  
Voor nog te weinig geneesmiddelen die apotheken collegiaal leveren, waren dossiers 
aanwezig die de ontwerpkwaliteit adequaat onderbouwden. In die gevallen ontbraken 
bijvoorbeeld voor de houdbaarheidstermijnen die aan deze producten werden toe-
gekend relevante stabiliteitsgegevens en waren bereidingsprocessen en analyse-
methodes niet conform de GMP-normen gevalideerd.  
 
De inspectie concludeert dat bij de bezochte apotheken vaak nog de notie ontbrak 
dat vanuit risicoperspectief eerst de ontwerpkwaliteit van eigen bereidingen goed 
gedocumenteerd moet te zijn voordat zij deze collegiaal mogen leveren. Te vaak 
werd het voldoen aan de vraag van andere apotheken een hogere prioriteit toe-
gekend: de dossiers komen later wel.  
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2.2.5 Goede Manieren van Produceren: apotheken in ziekenhuizen beter dan openbare 
apotheken 
De vierde deelvraag van dit onderzoek (zie 1.2) ging over de voorwaarde van de 
inspectie dat apotheken alleen eigen bereidingen collegiaal mogen leveren waarvan 
de productie aan de kwaliteitsnorm GMP voldoet. 
 
Elf van de twintig bezochte apotheken voldeden aan de GMP-norm voor de productie 
van eigen bereidingen voor collegiale levering. Van deze elf apotheken was één een 
openbare apotheek, de rest (tien) betrof allemaal apotheken in ziekenhuizen. De 
apotheken in ziekenhuizen voldeden dus beter aan de GMP-norm dan de openbare 
apotheken.  
 
De inspectie concludeert dat het voor de apotheken in ziekenhuizen niet zo’n 
probleem is om aan de GMP-norm te voldoen. Voor de openbare apotheken, die 
dikwijls ook wat kleinschaliger bereiden en doorleveren, is dat een stuk lastiger. 
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3 Handhaving  

3.1 Maatregelen door de Inspectie voor de Gezondheidszorg tijdens het 
onderzoek  
 
Acties bij risico’s voor de volksgezondheid 
De Inspectie voor de Gezondheidszorg kan een aantal maatregelen nemen met het 
oog op mogelijke risico’s voor de volksgezondheid. Dit is gebeurd bij één apotheek 
van de eerder bezochte groep van acht en bij één apotheek uit het huidige onder-
zoek. Bij beide apotheken is de bereiding van en de handel in zelfbereide genees-
middelen opgeschort op basis van artikel 115 van de Geneesmiddelenwet, 
respectievelijk uit eigen beweging beëindigd. 
 
Verscherpt toezicht  
De inspectie beschouwt kritische afwijkingen van de circulaire-eisen als risico voor 
verantwoorde zorg. In die gevallen kan de inspectie verscherpt toezicht instellen. De 
inspectie heeft dit instrument tweemaal toegepast bij dezelfde apotheken waar ook 
de bereiding en het in de handel brengen van zelfbereide geneesmiddelen werd 
opgeschort. Inmiddels is bij de apotheek uit de eerder bezochte acht de situatie 
zodanig verbeterd dat het verscherpt toezicht is opgeheven. Dit is nog niet het geval 
voor de apotheek die deel uitmaakt van het huidige onderzoek.  
 
Stimulerende maatregel 
De inspectie heeft met dit onderzoek de apotheken gestimuleerd tot het opzetten 
c.q. vervolmaken van hun kwaliteitssysteem gericht op het voldoen aan de vier 
circulaire-eisen.  
 
Van alle bezoeken zijn de rapporten openbaar gemaakt op de website van de 
inspectie, plannen van aanpak opgevraagd en beoordeeld met een brief aan de 
apotheker.  

3.2 Maatregelen door de Inspectie voor de Gezondheidszorg in het 
vervolgtraject 
 
Acties in geval van niet voldoen aan de circulaire  
Als vervolg op dit onderzoek zal de inspectie opnieuw een inspectiebezoek brengen 
aan de apotheken die nog niet voldeden. De maatregelen die de inspectie treft 
zullen afhangen van de situatie bij de individuele apotheek. In grote lijn zal dat 
volgens het handhavingschema in bijlage 5 gebeuren. Indien een apotheek aangeeft 
te zijn gestopt met doorleveren dan zal de inspectie dit verifiëren tijdens het 
bezoek. De apotheken die nog doorleveren dienen hun kwaliteitssysteem voor wat 
betreft de circulaire-eisen op orde te hebben. Als dit niet het geval is, is de gedoog-
situatie op basis van de circulaire niet aan de orde, maar is de Geneesmiddelenwet, 
artikel 18 en artikel 40 onverkort van toepassing. Er zal dan aan de hand van een of 
meerdere geneesmiddelen worden vastgesteld of er sprake is van overtredingen van 
artikel 18 en 40 van de Geneesmiddelenwet. 
 Artikel 18, eerste lid van de Geneesmiddelenwet (“onbevoegd bereiden en 

afleveren”). 
 Artikel 40, tweede lid van de Geneesmiddelenwet (“geneesmiddel zonder 

handelsvergunning”). 
 
Als de inspectie genoemde overtredingen heeft vastgesteld zijn dat strafbare feiten 
(en wel economische delicten). Met de Officier van Justitie is de inspectie overeen-
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gekomen dat dergelijke overtredingen in eerste instantie bestuursrechtelijk 
afgedaan zullen worden.  
 
Van de overtredingen zal een boeterapport worden opgemaakt. Voor de hoogte van 
een op te leggen boete zijn criteria van toepassing zoals het aantal geneesmiddelen, 
de aantallen doorgeleverde geneesmiddelen en of er al dan niet sprake is van 
recidive. 
Als een apotheek bij herhaling niet voldoet aan de wet dan zal de inspectie een 
proces-verbaal in het kader van het strafrecht opmaken. Dit proces-verbaal zal zij 
voorleggen aan de Officier van Justitie. 
 
Bij de planning van de vervolgbezoeken zal de inspectie risicogestuurd te werk gaan 
waarbij rekening zal worden gehouden met criteria waaronder de datum van het 
eerste bezoek, de omvang en aard van het assortiment en het aantal apotheken 
waaraan wordt doorgeleverd. 
Hierbij zal de inspectie waar nodig de eerder genoemde maatregelen zoals het 
opschorten of beëindigen van de bereiding (artikel 115 van de Geneesmiddelenwet), 
en/of het instellen van verscherpt toezicht inzetten. 
 
Acties in geval van reclame 
Wanneer de inspectie constateert dat een collegiaal leverende apotheek reclame 
maakt voor een geneesmiddel zonder handelsvergunning (ongeregistreerd genees-
middel) dan zal zij conform de Beleidsregels ‘bestuurlijke boete Geneesmiddelenwet’ 
(Staatscourant 2007, nr. 123) handhaven en een boeterapport opmaken. Het 
betreft een overtreding van artikel 84, lid 1 van de Geneesmiddelenwet, waarin 
wordt bepaald dat reclame dan wel gunstbetoon met betrekking tot een 
geneesmiddel waarvoor geen handelsvergunning is verleend, is verboden. 
Constatering van reclame vindt meestal plaats na een externe melding aan de 
inspectie dan wel via het gericht bekijken van de websites van de doorleverende 
apotheken.  

3.3 Aanbevelingen 
 
Ministerie van VWS 
Gelet op het patiëntenbelang heeft het doorleveren een meerwaarde ten opzichte 
van de situatie waarbij kleinere apotheken met beperkte middelen magistrale of 
officinale bereidingen maken. Gegeven dat feit zal door beleid en de inspectie 
samen gezocht moeten worden naar een optimale constructie met een passende 
juridische basis, waarbinnen het doorleveren mogelijk blijft. Hierbij moet de 
complexiteit van het vraagstuk betrokken worden. Dat betekent dat rekening moet 
worden gehouden met de vereisten voor optimale patiëntenzorg, het leidende 
principe van registratie van geneesmiddelen en de vraag hoe om te gaan met 
kleinschalige bereidingen die ook worden doorgeleverd, maar die niet zijn 
beschreven in de Europese GMP-normen. 
 
Beroepsverenigingen Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der 
Pharmacie (KNMP) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) 
Het zou een goede ontwikkeling zijn als de beroepsverenigingen in samenspraak 
met de verzekeraars kunnen komen tot een positieve lijst van geneesmiddelen die 
nodig zijn voor de patiëntenzorg, maar die niet als geregistreerd handelsproduct 
beschikbaar zijn. Waarbij uitdrukkelijk de voorwaarde wordt gesteld dat de door-
leverende apothekers voor deze geneesmiddelen aan de eisen van de circulaire 
voldoen. De KNMP en de NVZA kunnen een belangrijke rol spelen in de voorlichting 
aan voorschrijvers om het voorschrijven van ongeregistreerde geneesmiddelen 
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zoveel mogelijk te beperken tot die geneesmiddelen waarvoor geen geregistreerd 
alternatief beschikbaar is. 
 
Doorleverende apothekers 
Doorleverende apothekers moeten hun assortiment zo spoedig mogelijk rationali-
seren. Alleen geneesmiddelen met een duidelijke meerwaarde voor de patiënt 
zouden gemaakt moeten worden.  
 
Afnemende apothekers 
Individuele apothekers moeten met de voorschrijvers het gesprek aangaan als het 
gaat om de farmacotherapeutische rationale. 
De afnemende apothekers worden geacht te controleren of de doorleverende 
apotheker aan de circulaire voldoet.  
 
Verzekeraars 
Wanneer een patiënt een geneesmiddel nodig heeft dat niet als geregistreerd 
geneesmiddel beschikbaar is, zal de bereiding maatwerk zijn. In geval van collegiaal 
bereiden met als oogmerk een hoger kwaliteitsniveau, dan kan dit van invloed zijn 
op de prijs. Voor de verzekeraars kan dit betekenen dat hiermee rekening gehouden 
dient te worden in het vergoedingssysteem.  
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4 Resultaten 

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft voor dit onderzoek 22 apotheken 
geselecteerd die in 2007 hadden aangegeven (in de destijds door de inspectie 
verzonden vragenlijst) eigen bereidingen collegiaal te leveren aan andere 
apotheken. Twee van deze 22 apotheken hebben ervoor gekozen om definitief te 
stoppen met collegiaal leveren. In dit hoofdstuk staan de resultaten van de 
inspectiebezoeken in de periode september 2010 – januari 2011 aan de overige 
twintig collegiaal leverende apotheken. Na het totaalresultaat van dit onderzoek zijn 
de resultaten uitgesplitst weergegeven per eis waaraan de collegiaal leverende 
apotheken moeten voldoen: 
 Onderzoek naar geregistreerde therapeutische alternatieven. 
 Onderzoek naar farmacotherapeutische rationale. 
 Beschikbaarheid van productdossiers. 
 Productie van eigen bereidingen conform de GMP-normen. 
De twintig bezochte apotheken vallen in drie groepen uiteen; negen van hen 
leverden collegiaal zowel voorraadbereidingen als gestandaardiseerde individuele 
bereidingen af, zes alleen voorraadbereidingen en vier alleen gestandaardiseerde 
individuele bereidingen. Eén van de twintig apotheken was kort voor het inspectie-
bezoek tijdelijk gestopt met collegiaal leveren, maar de inspectie heeft deze 
apotheek wel beoordeeld in het onderzoek. Voor meer gegevens over het assorti-
ment dat de 20 bezochte apotheken collegiaal leverden, zie bijlage 4. 

4.1 Circulaire: drie van de twintig apotheken voldeden 
Drie (15%) van de bezochte apotheken scoorden een voldoende resultaat op elk van 
de vier getoetste onderdelen (zie figuur 1). Alleen deze apotheken voldeden daarmee 
aan alle eisen van de circulaire voor collegiale levering van ongeregistreerde eigen 
bereidingen. Van de bezochte apotheken scoorden vijf (25%) een onvoldoende 
resultaat op elk van de vier circulaire-onderdelen. De overige twaalf (60%) scoorden 
op een of meer onderdelen een onvoldoende.  
 

15%

25%

25%

5%

30%

85%

alle 4 onderdelen voldoende alle 4 onderdelen onvoldoende

3 onderdelen onvoldoende 2 onderdelen onvoldoende

1 onderdeel onvoldoende
 

Figuur 1: Percentages van apotheken (n=20) die al dan niet aan de circulaire-eisen 
voldeden. 
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4.2 Geregistreerde therapeutische alternatieven: in twaalf apotheken norm 
operationeel 
Een van de eisen waaraan apothekers moeten voldoen om zelfbereide, 
ongeregistreerde geneesmiddelen collegiaal te mogen leveren is dat zij aantoonbaar 
onderzoek moeten hebben gedaan naar de beschikbaarheid van geregistreerde 
therapeutische alternatieven voordat een ongeregistreerd geneesmiddel wordt 
bereid. Collegiale levering is niet toegestaan als er een geregistreerd therapeutisch 
equivalent op de markt is. 
 
Bij dit onderdeel beoordeelde de inspectie op systeemniveau of de apotheken aan 
de norm voldeden aan de hand van drie deelvragen: 
1 Beschikt de apotheker over een procedure die het onderzoek naar de beschik-

baarheid van geregistreerde therapeutische alternatieven beschrijft? 
2 Zijn criteria vastgelegd op basis waarvan de apotheker de beschikbaarheid van 

alternatieven beoordeelt? 
3 Is voor ten minste 75% van de doorgeleverde geneesmiddelen onderzoek naar 

de beschikbaarheid van alternatieven uitgevoerd?  
Voor een steekproef van de geneesmiddelen ging de inspectie na of er overeen-
stemming was met de gegeven antwoorden op deze vragen. 
 
Figuur 2 geeft een overzicht van het percentage bezochte apotheken met hun 
scores op de verschillende deelvragen van dit onderdeel. Twaalf apotheken (60%) 
scoorden op elk van de drie deelvragen een voldoende en voldeden daarmee aan de 
eis. De overige acht apotheken (40%) scoorden op één of meerdere deelvragen een 
onvoldoende en voldeden daarmee niet aan de eis. Van deze 40% scoorde de helft, 
vier (20%) een onvoldoende op elk van de drie deelvragen.  
 

60%

15%

5%

20%

alle 3 deelvragen voldoende 2 van 3 deelvragen voldoende

1 van 3 deelvragen voldoende geen enkele deelvraag voldoende
 

Figuur 2: Percentages van apotheken (n=20) met score op de drie deelvragen voor 
het onderzoek naar de beschikbaarheid van geregistreerde therapeutische 
alternatieven. 

4.3 Farmacotherapeutische rationale: in zeven apotheken geïmplementeerd 
Een van de eisen waaraan apothekers moeten voldoen om eigen bereide, 
ongeregistreerde geneesmiddelen collegiaal te mogen leveren is dat de farmaco-
therapeutische rationale van deze geneesmiddelen voldoende onderbouwd moet 
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zijn. Collegiale levering van eigen bereidingen die als niet rationeel of obsoleet 
worden aangemerkt, is niet toegestaan. 
 
Bij dit onderdeel beoordeelde de inspectie weer op systeemniveau of de apotheken 
aan de kwalitatieve randvoorwaarde voldeden aan de hand van drie deelvragen: 
1 Beschikt de apotheker over een procedure die de werkwijze, inclusief vast-

legging, voor het bepalen van de farmacotherapeutische rationale beschrijft? 
2 Heeft de apotheek voor ten minste 75% van de gestandaardiseerde individuele 

bereidingen en/of voorraadbereidingen (al naar gelang van toepassing) 
onderzoek uitgevoerd naar de farmacotherapeutische rationale? 

3 Heeft de apotheek de minimumeis voor de mate van bewijsvoering voor 
werkzaamheid, veiligheid en effectiviteit vastgesteld op het niveau van een 
landelijke commissie, werkgroep of vereniging van deskundigen?  

Voor een steekproef van de geneesmiddelen ging de inspectie na of er overeen-
stemming was met de gegeven antwoorden op deze vragen. 
 
Figuur 3 geeft een overzicht van het percentage bezochte apotheken met hun 
scores op dit onderdeel. Zeven van de twintig (35%) apotheken scoorden een 
voldoende op elk van de drie deelvragen en daarmee ook voor het onderdeel als 
geheel. Dertien van de twintig (65%) apotheken scoorden op twee of minder 
deelvragen een voldoende en daarmee een onvoldoende voor het onderdeel als 
geheel.  
 

35%

30%

15%

20%

alle 3 deelvragen voldoende 2 van 3 deelvragen voldoende

1 van 3 deelvragen voldoende geen enkele deelvraag voldoende
 

Figuur 3: Percentages van apotheken (n=20) met score op de drie deelvragen voor 
het bepalen van de farmacotherapeutische rationale. 

4.4 Productdossiers: bij elf apotheken de ontwerpkwaliteit voldoende 
vastgelegd 
Een van de eisen waaraan apothekers moeten voldoen om eigen bereide, 
ongeregistreerde geneesmiddelen collegiaal te mogen leveren is dat zij voor deze 
geneesmiddelen dossiers moeten hebben opgesteld met gegevens die de ontwerp-
kwaliteit onderbouwen.  
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Het onderdeel productdossiersf beoordeelde de inspectie op drie subonderdelen:  
1-Algemeen (procedurele aspecten, format e.d.), 2-Productdossiers voor voorraad-
bereidingen en 3-Productdossiers voor gestandaardiseerde individuele bereidingen. 
Bij deze twee laatste subonderdelen verifieerde de inspectie met een steekproef uit 
de productdossiers of de apotheken de systematiek voor het samenstellen van 
productdossiers effectief geïmplementeerd hadden. 

4.4.1 Productdossiers: algemeen 
Bij dit onderdeel beoordeelde de inspectie of het systeem voor het opstellen van 
productdossiers aan de norm voldeed. Daarvoor werden vier deelvragen gesteld: 
1 Is een procedure aanwezig voor het beoordelen van de farmaceutisch technische 

aspecten van nieuwe eigen bereidingen? 
2 Is een procedure aanwezig voor het opstellen van productdossiers? 
3 Is een vast format vastgelegd voor eigen bereidingen en bevatte deze alle 

vereiste onderdelen (zie 4.4)?  
4 Beoordeelt de apotheker productdossiers en keurt hij of zij deze uiteindelijk 

goed?  
 
Figuur 4 geeft een overzicht van het percentage bezochte apotheken met hun 
scores op de verschillende aspecten van dit onderdeel. Elf van de twintig (55%) 
apotheken scoorden op elk van de vier aspecten een voldoende en daarmee ook 
voor dit onderdeel als geheel. Vier apotheken scoorden een onvoldoende op slechts 
één van de vier deelvragen.  
 

55%

20%

5%

10%

10%

alle 4 deelvragen voldoende 3 van 4 deelvragen voldoende

2 van 4 deelvragen voldoende 1 van 4 deelvragen voldoende

geen enkele deelvraag voldoende
 

Figuur 4: Percentages van apotheken met score op de vier deelvragen voor het 
samenstellen van productdossiers. 

4.4.2 Productdossiers voor voorraadbereidingen 
Bij de apotheken die voorraadbereidingen collegiaal leverden (n=16) beoordeelde de 
inspectie op systeemniveau of de apotheken voldeden aan de norm voor product-
dossiers van deze categorie geneesmiddelen aan de hand van vier deelvragen: 

                                                
f  De vereiste onderdelen van een productdossier zijn: a) Farmacotherapeutische rationale; b) Specificaties van 
grondstoffen en eindproduct; c) Ontwerp samenstelling en bereidingsvoorschrift; d) Monstername; e) Wijze van 
eindcontrole en in-proces controles; f) Bereidings- en analyseapparatuur; g) Validatie van bereidingsprocessen; h) 
Validatie van analyse(voorschrift); i) Validatie van gebruikte apparatuur; j) Proefbereidingen; k) Informatie voor 
patiënt of hulpverlener; l) Stabiliteits- c.q. houdbaarheidsonderzoek; m) Criteria voor vrijgifte. 
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1 Heeft de apotheek voor ten minste 75% van de geneesmiddelen een dossier 
samengesteld? 

2 Heeft de apotheek voor ten minste 50% van de geneesmiddelen de houdbaar-
heid adequaat onderbouwd? 

3 Heeft de apotheek voor ten minste 50% van de geneesmiddelen een validatie 
van de analysemethodes uitgevoerd?  

4 Heeft de apotheek voor ten minste 50% van de geneesmiddelen een validatie 
van het bereidingsproces uitgevoerd?  

 
Figuur 5 laat zien in welke mate apothekers die voorraadbereidingen collegiaal 
leveren aan de verschillende aspecten van dit onderdeel voldeden. Vier (25%) van 
deze apotheken scoorden een voldoende op elk van de vier aspecten en daarmee 
ook voor dit onderdeel als geheel. Vier overige apotheken hadden nog onvoldoende 
productdossiers gereed. In de dossiers die de inspectie bij de zestien apotheken 
inzag, ontbrak het vaak aan een deugdelijke onderbouwing van de houdbaarheid, 
validatie van het bereidingsproces en validatie van de analysemethodes. 
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Figuur 5: Percentages van apotheken (n=16) met score op de vier deelvragen voor 
productdossiers voor voorraadbereidingen. 

4.4.3 Productdossiers voor gestandaardiseerde individuele bereidingen 
Bij de apotheken die gestandaardiseerde individuele bereidingen collegiaal leverden 
en waar de inspectie dit onderdeel beoordeelde (n=12), hanteerde de inspectie 
dezelfde vier deelvragen als voor de productdossiers voor voorraadbereidingen:  
1 Heeft de apotheek voor ten minste 75% van de geneesmiddelen een dossier 

samengesteld? 
2 Heeft de apotheek voor ten minste 50% van de geneesmiddelen de houdbaar-

heid adequaat onderbouwd? 
3 Heeft de apotheek voor ten minste 50% van de geneesmiddelen een validatie 

van de analysemethodes uitgevoerd?  
4 Heeft de apotheek voor ten minste 50% van de geneesmiddelen een validatie 

van het bereidingsproces uitgevoerd?  
 
Figuur 6 geeft een overzicht van het percentage apotheken waar de inspectie dit 
onderdeel beoordeelde (n=12) en hun scores op de verschillende aspecten van dit 
onderdeel. De helft (50%) van de desbetreffende apotheken scoorde een voldoende 
op elk van de 4 aspecten en daarmee ook voor dit onderdeel als geheel. Bij deze 
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categorie geneesmiddelen waren vaker dan bij de voorraadbereidingen, namelijk in 
tien van de twaalf gevallen, voldoende productdossiers aanwezig. In de dossiers die 
de inspectie bij de twaalf apotheken inzag, was bovendien in het algemeen de 
houdbaarheid van het product en validatie van het bereidingsproces voldoende 
onderbouwd.  
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alle 4 deelvragen voldoende 3 van 4 deelvragen voldoende

2 van 4 deelvragen voldoende 1 van 4 deelvragen voldoende

geen enkele deelvraag voldoende
 

Figuur 6: Percentages van apotheken (n=12) met score op de vier deelvragen voor 
productdossiers voor gestandaardiseerde individuele bereidingen. 

4.5 Goede Manieren van Produceren: elf van de negentien apotheken voldeden 
aan de norm  
Een van de eisen waaraan apothekers moeten voldoen om eigen bereide, 
ongeregistreerde geneesmiddelen collegiaal te mogen leveren, is dat zij bij de 
bereiding van deze geneesmiddelen de Goede Manieren van Produceren, kortweg 
GMP-normen genoemd, voldoende in acht nemen. Deze normen zijn in Europese 
richtlijnen vastgelegd en worden daarom ook wel EU GMP-normen genoemd. De EU 
GMP-normen zijn altijd van toepassing op geregistreerde geneesmiddelen.  
 
De inspectie had in de vragenlijst voor de bezoeken opgenomen dat bij drie tot vijf 
belangrijke tekortkomingen het oordeel van het inspectieteam bepalend is voor het 
oordeel ‘GMP-voldoende’ of ‘GMP-onvoldoende’. In de praktijk heeft de inspectie 
voor het oordeel ‘GMP onvoldoende’ consequent de grens bij vier of meer belang-
rijke tekortkomingen gelegd. 
 
Figuur 7 geeft een overzicht van het aantal GMP-tekortkomingen per onderzochte 
apotheek uitgesplitst naar hun ernst in ‘belangrijke’ en ‘overige, minder belangrijke’ 
tekortkomingen. De inspectie constateerde bij geen van de bezochte apotheken 
voor collegiale bereidingen kritische tekortkomingen die een risico voor de patiënt-
veiligheid zouden kunnen betekenen. Het aantal belangrijke tekortkomingen per 
apotheek varieerde van 0 tot 19. Figuur 8 geeft een overzicht van het percentage 
bezochte apotheken die de inspectie dat al dan niet als GMP-voldoende beoordeelde. 
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Figuur 7: Aantal GMP-tekortkomingen in de bezochte apotheken (n=20). 
 
De inspectie heeft bij één van de twintig apotheken het GMP-niveau niet in detail 
beoordeeld omdat deze apotheek juist midden in een verbouwing zat (bijlage 3, 
―6). Bij een andere apotheek (bijlage 3, ―9) is de inspectie afgegaan op het eigen 
oordeel van de apotheker, die zelf aangaf dat het GMP-niveau onvoldoende was. 
Deze laatste apotheek was kort voor het inspectiebezoek gestopt met collegiaal 
leveren van eigen bereidingen. 
 
De GMP-aspecten waarbij de inspectie belangrijke tekortkomingen constateerde, 
waren zeer divers en bestreken alle onderwerpen die tijdens de bezoeken aan de 
orde kwamen (zie 1.3).  
 

58%

42%

GMP voldoende GMP onvoldoende

 
Figuur 8: Percentages van apotheken (n=19) die als GMP-voldoende of -
onvoldoende zijn beoordeeld 
 
Van de elf apotheken die de inspectie als GMP-voldoende beoordeelde waren tien 
een apotheek verbonden aan een ziekenhuis en één een openbare apotheekg.  

                                                
g  De Geneesmiddelenwet maakt geen onderscheid meer tussen beide type apotheken. 
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5 Beschouwing 

Ten aanzien van het collegiaal leveren van eigen bereidingen tussen apothekers 
onderling is het veld de laatste jaren behoorlijk in beweging. Vroeger maakte elke 
apotheek nog zelf bereidingen voor zijn eigen patiënten. Nu worden deze activiteiten 
steeds meer geconcentreerd bij een beperkte groep van apotheken die zich juist op 
het produceren en collegiaal leveren van eigen bereidingen toeleggen. Het voordeel 
van deze concentratie is dat de bereiding van deze geneesmiddelen op grotere of 
frequentere schaal plaatsvindt dan bij de individuele apotheek, waardoor er betere 
waarborgen zijn voor de kwaliteit van het geneesmiddel. Een apotheker die op 
kleine schaal bereidt, zal steeds moeilijker (tegen acceptabele kosten) aan de 
toegenomen kwaliteitseisen kunnen voldoen.  

5.1 Collegiaal doorleveren: zo mogelijk registreren  
Het streven van de Inspectie voor de Gezondheidszorg is dat apotheken hun 
collegiale bereidingen, tenminste wanneer deze grootschalig worden geproduceerd, 
laten registreren door het CBG. Dit geeft de beste garantie op een veilig, effectief en 
kwalitatief goed product. Inmiddels is al een aantal eigen bereidingen door het CBG 
geregistreerd wat aantoont dat dit een begaanbare weg is. Om een collegiale 
bereiding door het CBG te kunnen laten registreren is echter een veel uitgebreider 
dossier nodig ter onderbouwing van de kwaliteit, veiligheid en effectiviteit van het 
geneesmiddel dan het productdossier dat op grond van de circulaire is vereist. Dit 
vereist een aanzienlijke inspanning en investering van de doorleverende apotheken 
waarvan nog maar de vraag is of zij daarvoor over de benodigde middelen 
beschikken en deze hiervoor willen inzetten. Dit kan een belemmering vormen voor 
het streven van de inspectie naar registratie van collegiale leveringen.  
Een aantal collegiale bereidingen wordt door apotheken gemaakt omdat farma-
ceutische bedrijven het geregistreerde equivalent langdurig niet in Nederland op de 
markt brengen. Ook komt het voor dat farmaceutische bedrijven de registratie van 
niche producten doorhalen. In die gevallen zouden deze bedrijven er aan mee 
kunnen werken om de desbetreffende registratiedossiers ter beschikking te stellen 
aan geïnteresseerde bedrijven of apotheken om zo de beschikbaarheid van het 
product voor patiënten te kunnen continueren. 

5.2 Circulaire: heroverweging reikwijdte 
De circulaire uit 2007 is tot op heden van toepassing op elke apotheek die eigen 
bereidingen doorlevert aan een collega-apotheek. Door de bezoeken die de inspectie 
in het kader van dit onderzoek heeft uitgevoerd, heeft zij gemerkt dat er tussen de 
collegiaal leverende apotheken grote verschillen bestaan in bijvoorbeeld aantallen 
geneesmiddelen die worden geleverd en de gebruikte productietechnologie (hand-
matig versus geautomatiseerd). De circulaire voorziet niet in deze verschillen. 
De circulaire zal als basis dienen voor het vervolgtraject voor de groep van collegiaal 
leverende apothekers die in de periode 2008-2011 zijn bezocht en als onvoldoende 
zijn beoordeeld. Daarnaast overweegt de inspectie om de reikwijdte van de 
circulaire-eisen tenminste op de volgende twee onderdelen in te perken.  
 

I. Industrieel  
De vraag doet zich voor of het redelijk is dat apotheekbereidingen die op industriële 
schaal dan wel met industriële processen worden gemaakt, nog een uitzondering 
kunnen vormen op het registratiebeginsel, alleen vanwege de productielocatie, 
namelijk een apotheek. 
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II. GMP-normen  
Er zijn gezien het karakter en de omvang van de bereidingen situaties waarin de 
GMP-normen niet integraal van toepassing kunnen worden verklaard. Voor alle 
bereidende apotheken die doorleveren zouden in principe dezelfde kwaliteitseisen 
moeten gelden, vastgelegd bijvoorbeeld in beleidsregels.  
Voor de Nederlandse situatie kunnen de beroepsnormen zoals de Nederlandse 
Apotheek Norm (c.q. de NAN Richtlijn bereiden) en de Ziekenhuisapotheek 
Standaard (c.q. GMP-Z) daarvoor als basis dienen, waarnodig aangescherpt in het 
licht van de overige drie circulaire eisen. Iets vergelijkbaars is ook terug te vinden in 
de onlangs aangenomen Resolution on Pharmacy Preparations, die begin 2011 door 
het Committee of Ministers is aangenomen3.  

5.3 Therapeutische alternatieven en farmacotherapeutische rationale: 
onafhankelijke beoordeling gewenst 
Uitgangspunt voor de inspectie is dat collegiale leveringen niet zijn toegestaan 
indien er een geregistreerd therapeutisch equivalent op de markt is. Indien geen 
equivalent beschikbaar is, moet de apotheker verder aantonen dat de eigen 
bereiding farmacotherapeutisch rationeel is voordat hij het gaat bereiden. Het 
criterium ‘geregistreerd therapeutisch equivalent’ wordt door de meeste apotheken 
strikt geïnterpreteerd als een geregistreerd geneesmiddel met dezelfde samen-
stelling, dezelfde concentratie of hoeveelheid, en dezelfde toedieningsvorm. In de 
praktijk komt het nogal eens voor dat er wel een geregistreerd equivalent genees-
middel bestaat maar dat dit niet op de markt beschikbaar is. Hiervoor kunnen 
verschillende redenen bestaan; bijvoorbeeld een geneesmiddel is tijdelijk niet 
leverbaar vanwege productieproblemen of de registratiehouder brengt om commer-
ciële redenen het product niet langer op de markt. In die gevallen is collegiale 
levering toegestaan mits ook aan de andere circulaire-eisen is voldaan.  
In de assortimentslijsten van de bezochte apotheken heeft de inspectie regelmatig 
geneesmiddelen aangetroffen die niet exact equivalent zijn aan het geregistreerde 
geneesmiddel maar daarmee kleine verschillen vertonen, bijvoorbeeld doordat de 
sterkte net iets afwijkt. Voor dergelijke producten is volgens de inspectie het 
geregistreerde middel wel degelijk een therapeutisch alternatief voor het zelf-
bereide, ongeregistreerde middel. Het is aan de apotheker om in die gevallen per 
levering aan te tonen dat de eigen bereiding een objectieve meerwaarde heeft ten 
opzichte van het geregistreerde therapeutisch alternatief. Conform de mededelingen 
van het Laboratorium der Nederlandse Apotheken (LNA) vormt deze afweging een 
onderdeel van het onderzoek naar de farmacotherapeutische rationale van eigen 
bereidingen. Dat deze afweging wat betreft de inspectie verschillend kan uitpakken, 
kan aan de hand van twee voorbeelden worden geïllustreerd:  
 
Methotrexaatinjecties 
Sinds maart 2010 zijn voor een grote range aan sterktes van methotrexaat injecties 
geregistreerde producten op de markt beschikbaar gekomen. Dit zijn voorgevulde 
spuiten voor de behandeling van reumapatiënten. Toch blijft er een behoefte aan 
tussenliggende sterktes die niet zijn geregistreerd om patiënten op de juiste 
dosering in te stellen. Reumapatiënten zijn namelijk niet in staat om zichzelf slechts 
een deel van een voorgevulde spuit toe te dienen. Bovendien is methotrexaat een 
sterk werkzaam geneesmiddel met een smalle therapeutische breedte waardoor het 
gevaar van overdosering groot is. Het is voor die patiënten veiliger te beschikken 
over precies de benodigde dosis. Daarom is de inspectie van mening dat deze eigen 
bereidingen van tussenliggende doseringen een meerwaarde hebben boven de 
geregistreerde alternatieven en in dit geval collegiaal leveren is toegestaan mits ook 
aan de overige circulaire-eisen wordt voldaan.  
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Methadontabletten 
Bij deze casus heeft de inspectie geconstateerd dat een apotheek methadon-
tabletten bereidde en collegiaal leverde die alleen in sterkte afweken van de 
geregistreerde methadontabletten. Naar de mening van de inspectie bestond er 
onvoldoende onderbouwing voor de meerwaarde van deze eigen bereidingen ten 
opzichte van de geregistreerde producten; patiënten kunnen ook goed behandeld 
worden met de sterktes die zijn geregistreerd. Daarom werd niet voldaan aan alle 
circulaire-eisen om collegiaal te mogen leveren. De desbetreffende apotheek is hier 
inmiddels mee gestopt. 
 
Wanneer de inspectie aan de hand van de assortimentslijst de beschikbaarheid van 
geregistreerde therapeutische equivalenten of alternatieven vermoedde, werden de 
desbetreffende productdossiers doorgenomen en de werkwijze voor het onderzoek 
naar de beschikbaarheid van geregistreerde therapeutische alternatieven en 
farmacotherapeutische rationale geverifieerd. Bij verschillende apotheken bleek dat 
de farmacotherapeutische rationaliteit van bepaalde producten uit het assortiment 
niet altijd deugdelijk onderbouwd was, zoals bij sommige zalven en crèmes en bij 
geneesmiddelen die alleen wat betreft hun sterkte in beperkte mate afweken van 
beschikbare geregistreerde handelspreparaten. Op het punt van rationalisatie van 
het productenassortiment leken de apotheken in ziekenhuizen voortvarender te 
werk te gaan dan de openbare apotheken. Het is gewenst dat op termijn ook een 
inhoudelijke beoordeling plaatsvindt van het onderzoek naar de farmacothera-
peutische rationale. Hiervoor is inmiddels een onderzoeksvraag bij een derde 
onafhankelijke instantie neergelegd.  

5.4 Productdossiers: beeld bevestigd door RIVM 
Betreffende het onderdeel ‘Productdossiers’ heeft de inspectie een uitspraak gedaan 
over de aanwezigheid en deugdelijkheid van het systeem dat de apotheker hanteert 
voor het opstellen van productdossiers en over de aanwezigheid van de product-
dossiers in de apotheek voor de geneesmiddelen die collegiaal worden geleverd. 
Vanwege de aantallen dossiers konden niet alle dossiers worden beoordeeld; er is 
een steekproef genomen.  
 
Om meer in de diepte inzicht te krijgen in de invoering en kwaliteit van product-
dossiers heeft de inspectie het RIVM verzocht een beschrijvend onderzoek uit te 
voeren naar de kwaliteit van productdossiers van doorleverende apotheken. In 
totaal zijn achttien productdossiers bij het onderzoek betrokken, afkomstig van 
negen apotheken in ziekenhuizen of openbare apotheken4.  
 
Ook uit deze rapportage blijkt dat er nog een lange weg te gaan is; in de meeste 
dossiers ontbreekt essentiële informatie en is de productkwaliteit onvoldoende 
onderbouwd. Ook worden bij een aantal onderzochte dossiers vraagtekens geplaatst 
bij de farmacotherapeutische rationale van de eigen bereiding. 

5.5 Goede Manieren van Produceren: Europese GMP de norm tenzij … 
Voor het onderdeel GMP bleek dat de apotheken in ziekenhuizen beter scoorden dan 
de openbare apotheken; van de elf apotheken die als voldoende werden beoordeeld 
was één een openbare apotheek en de rest (tien) apotheken in ziekenhuizen. Vier 
apotheken in ziekenhuizen en vier openbare apotheken voldeden niet aan de GMP-
norm. 
Dit verschil kan verklaard worden doordat voor apotheken in ziekenhuizen al langer 
kwaliteitsnormen gelden die vergelijkbaar zijn met de desbetreffende circulaire-eis. 
Ook waren de meeste bezochte apotheken in ziekenhuizen al eerder door de 
inspectie geïnspecteerd op het interne kwaliteitssysteem. Openbare apotheken 
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moeten daarom een grotere stap maken om aan de circulaire-eisen voor GMP te 
voldoen.  
 
Toepassing van de GMP-normen 
Hoewel de Europese GMP-normen als de referentiestandaard voor het produceren 
van eigen bereidingen waren vastgesteld, bleken deze normen niet altijd volledig 
toepasbaar op de situaties met betrekking tot eigen bereidingen in apotheken. Zo 
zijn de Europese GMP-normen hoofdzakelijk gebaseerd op grootschalige producties 
met industriële technieken. De productie van met name gestandaardiseerde 
individuele bereidingen wijkt hier echter sterk van af. In die situaties waarin de 
Europese GMP-normen niet voorzien, is beoordeeld of de apotheker zijn werkwijze 
kan onderbouwen op basis van relevante kwaliteitsnormen, zoals de Nederlandse 
Apotheek Norm (c.q. de NAN Richtlijn bereiden) en de Ziekenhuisapotheek 
Standaard (c.q. GMP-Z). De apotheken die voldeden aan de GMP-normen maken 
ook gestandaardiseerde eigen bereidingen en konden onderbouwen op welke punten 
zij afweken. Het toepassen van de GMP-norm resp. de NAN-richtlijn bereiden en de 
GMP-Z norm gaan uit van dezelfde principes, met alle ook hetzelfde doel: een 
gewaarborgd veilig geneesmiddel waarbij het niet uitmaakt door wie of waar het 
geneesmiddel is vervaardigd. 
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6 Summary 

Between September 2010 and January 2011, the Health Care Inspectorate 
investigated twenty pharmacies which supply pharmaceutical products prepared ‘in 
house’ to other pharmacies.  
 
Some patients require medication which is not available (in the correct formulation, 
dosage or administration form) as a registered product supplied through the regular 
commercial channels. Pharmacists are permitted to prepare a medication for an 
individual patient, the practice known as ‘extemporaneous dispensing’. However, 
under the provisions of the Geneesmiddelenwet (Medicines Act), they are not 
permitted to supply such medicines to other pharmacies for the use of a patient who 
is not under their direct supervision. 
 
Nevertheless, there are a number of specialist pharmacies which do indeed produce 
medicinal preparations for supply to other pharmacies. In the interests of good 
patient care, and with the approval of the Minister of Health, the Inspectorate has 
decided to permit this practice, provided very strict quality and drug safety 
requirements are observed. In each case, the pharmacy must also be able to show 
the necessity of dispensing the ‘bespoke’ medicine rather than a registered product. 
The requirements were established in 2007 and notified to the field by means of a 
circular.  
 
Initial visits to the eight pharmacies responsible for supplying the greatest quantity 
of pharmaceutical preparations to the chain were made in 2008 and 2009. None was 
found to comply fully with the requirements stated in the Inspectorate’s circular. In 
one case, the Inspectorate noted a clear risk to public health. This pharmacy’s 
production of pharmaceutical preparations was halted immediately and a regime of 
enhanced supervision was imposed. The Inspectorate then decided to examine a 
larger group of pharmacies known to supply medicines to other pharmacies, with a 
view to ensuring full compliance with the safety and quality requirements.  
 
Inspection visits were made to twenty pharmacies. Interviews were conducted with 
key personnel, the production facilities were inspected and documents were 
reviewed at system level to ascertain the degree of compliance with the 
requirements and conditions. This investigation revealed that only three of the 
twenty pharmacies visited complied with all requirements stated in the 2007 
circular. In all other cases, the necessary safeguards had not been implemented in 
full, and hence one or more requirements were not being met. However, it seemed 
likely that the majority of pharmacies would indeed be able to meet the stated 
requirements within the foreseeable future.  
 
The Inspectorate will make return visits to the pharmacies rated as ‘inadequate’ 
during this investigation, and to the eight pharmacies visited in 2008 and 2009. It 
will then verify whether all are complying with the requirements in full. Where this is 
not the case, the Inspectorate will take further action pursuant to Articles 18 and 40 
of the Geneesmiddelenwet and other relevant legislation. 
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Bijlage 1 Eerder bezochte collegiaal leverende apotheken 
in de periode 2008 – 2009 

 

 Naam apotheek Plaats 

1 De Transvaal Apotheek Den Haag 

2 Steunpunt Apotheek Mierlo-Hout Helmond 

3 Apotheek Riet Rotterdam 

4 Apotheek Koert Utrecht 

5 CEBAN Breda 

6 Bereidingsapotheek Pharma Assist Hoogeveen 

7 Ziekenhuis Apotheek en Laboratorium Venray Venray  

8 De Magistrale Bereider Oud-Beijerland 
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Bijlage 2 Geselecteerde maar niet in het onderzoek 
opgenomen apotheken  

 

 Naam apotheek Plaats 

1 Apotheek Slotervaartziekenhuis Amsterdam 

2 Thamer Mediq-apotheek Uithoorn 
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Bijlage 3  Geselecteerde en in dit onderzoek opgenomen 
apotheken  

 

 Naam apotheek Plaats 

1 Apotheek Isala Klinieken Zwolle 

2 GE Healthcare Radiofarmaca apotheek Zwolle 

3 Centrale Bereidingsapotheek VAL Maastricht 

4 Apotheek UMC Utrecht Utrecht 

5 Apotheek Meander Medisch Centrum Amersfoort 

6 Stichting Apotheek Haarlemse Ziekenhuizen Haarlem 

7 Pharmaline B.V. Oldenzaal 

8 Apotheek Alysis Zorggroep Arnhem 

9 Ziekenhuisapotheek Noordoost-Brabant ’s-Hertogenbosch 

10 Apotheek UMC St Radboud Nijmegen 

11 Apotheek Ziekenhuis Nij Smellinghe Drachten 

12 Ziekenhuisapotheek Midden-Brabant Tilburg 

13 ApotheekZorg Sittard 

14 Apotheek Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht 

15 Apotheek De Collegiale Bereiding Oldenzaal 

16 Apotheek Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn 

17 Apotheek Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp 

18 Apotheek Groene Hart Ziekenhuis Gouda 

19 Apotheek Haagse Ziekenhuizen Den Haag 

20 Apotheek Medisch Centrum Leeuwarden Leeuwarden 
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Bijlage 4  Onderzoeksmethode en -populatie 

1 Het instrument: de lat is hoog gelegd 
 
De inspectie heeft bij de bezoeken aan de collegiaal leverende apotheken leveren 
gebruikgemaakt van een instrument dat was opgezet aan de hand van de vier 
aandachtsgebieden, te weten: 
 Geregistreerd therapeutisch equivalent. 
 Farmacotherapeutische rationale. 
 Productdossiers. 
 GMP. 
Elk aandachtsgebied was weer onderverdeeld in drie of vier onderdelen. Per onder-
deel beoordeelde de inspectie de apotheek op een driepuntsschaal, van niveau 1 
(afwezigheid van de norm) tot niveau 3 (norm is operationeel). 
Gezien het grote assortiment dat sommige collegiaal leverende apotheken voerden, 
heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg zich bewust beperkt tot een beoordeling 
op systeemniveau: had de apotheker procedures geïmplementeerd die waarborgden 
dat aan de circulaire-eisen werd voldaan? De desbetreffende procedures werden 
tijdens de inspectiebezoeken doorgenomen en beoordeeld. Aan de hand van een 
beperkte steekproef van productdossiers verifieerde de inspectie globaal of de 
apotheek de desbetreffende procedures ook daadwerkelijk toepaste.  
 
1.1 Niet alle onderdelen hoefden al volledig operationeel te zijn 
Voor verschillende onderdelen liet de norm toe dat deze nog niet helemaal 
geïmplementeerd was op het moment van bezoek; zo hoefde maar voor 75% van 
de geneesmiddelen de beoordeling van de farmacotherapeutische rationaliteit 
uitgevoerd te zijn en voor 50% van de geneesmiddelen de houdbaarheid onder-
bouwd te zijn uitgevoerd. Voor die onderdelen vroeg de inspectie de apotheker het 
uitvoeringspercentage te noemen. Ter verificatie van zijn antwoorden koos de 
inspectie uit het assortiment van collegiaal geleverde geneesmiddelen een aantal 
dossiers die zij doornam en beoordeelde.  
De nog ontbrekende gegevens moesten in dat geval volgens een realistische 
planning binnen zes maanden beschikbaar zijn om voor dat onderdeel wel een 
voldoende te kunnen scoren.  
 
1.2  Beoordeling door de inspectie 
De inspectie beoordeelde een aandachtsgebied als voldoende wanneer de apotheek 
op alle onderdelen op niveau 3 (norm operationeel) zat. De inspectie beschouwde 
niveau 1 (afwezigheid van de norm) en 2 (norm aanwezig maar niet consequent 
nageleefd) als onvoldoende. Het uiteindelijk gewenste kwaliteitsniveau is die waarbij 
de norm naast operationeel ook geborgd is (niveau 4). Bij toekomstige inspecties 
van collegiaal doorleverende apthekers zal de inspectie onderscheid maken tussen 
niveau 3 en niveau 4 bij de beoordelingen. 
Voor de onderdelen die ten tijde van het bezoek nog niet volledig geïmplementeerd 
hoefden te zijn, ging de inspectie af op het percentage dat de apotheker noemde. 
Aan de hand van een steekproef uit het assortiment en de planning voor de nog 
resterende activiteiten controleerde de inspecteur of dit percentage reëel was. 
Alleen als alle aandachtsgebieden en dus ook alle onderdelen voldoende waren, 
oordeelde de inspectie dat de apotheek voldeed aan de eisen van de circulaire. Het 
ontbreken van bijvoorbeeld een procedure bij één van de onderdelen betekende al 
dat de apotheek niet aan de circulaire-eisen voldeed. Apotheken die alleen om die 
reden als onvoldoende zijn beoordeeld, zullen natuurlijk snel en met een beperkte 
inspanning alsnog aan de circulaire-eisen kunnen voldoen. 
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2 Het onderzoeksterrein: een globale schets 
 
Voor het onderzoek selecteerde de inspectie een aantal apotheken op basis van een 
risicomodel met als belangrijkste criterium de schaalgrootte van de bereiding, en 
afgeleid daarvan het aantal apotheken aan wie zij de eigen bereidingen collegiaal 
leverden. Hoewel het niet de doelstelling van het onderzoek was, heeft de inspectie 
ook bij elke bezoek aan deze apotheken een globale inventarisatie gemaakt van het 
aantal geneesmiddelen dat zij doorleverden en het aantal apotheken waaraan werd 
geleverd. Dit geeft een actueel beeld van de omvang van de activiteiten op het 
gebied van collegiale leveringen van eigen bereidingen.  
 
3 De steekproef van doorleverende apotheken: 20 apotheken met een 

gemiddeld risico profiel 
 
In december 2008 – juli 2009 had de inspectie al de acht apotheken met het 
hoogste risicoprofiel bezocht; zij leverden eigen bereidingen door aan de meeste 
collega-apothekers (zie bijlage 1). Voor dit vervolgonderzoek waren alle apotheken 
geselecteerd met een risicoprofiel uit de middencategorie; volgens hun eigen 
opgave uit 2007 leverden zij eigen bereidingen aan ongeveer 20-100 collega-
apotheken. Op het moment dat de inspectie de bezoeken aankondigde, gaven 
echter enkele van deze apotheken aan dat een bezoek overbodig was geworden. 
Verschillende redenen voerden deze apotheken daarvoor aan; het collegiaal leveren 
van eigen bereidingen was permanent of tijdelijk gestaakt, of zij leverden nog wel 
door maar niet in een constructie waarop de circulaire van toepassing zou zijn. Om 
de oorspronkelijke omvang van de steekproef te handhaven, zijn daarom twee 
apotheken aan de steekproef toegevoegd die indertijd hadden opgegeven aan net 
minder dan twintig collega-apotheken door te leveren. Daarnaast leidde het overleg 
met de apotheken die in eerste instantie een inspectiebezoek hadden afgehouden 
uiteindelijk ertoe dat slechts twee van hen buiten de steekproef zijn gehouden; door 
middel van een verificatiebezoek aan deze apotheken heeft de inspectie vastgesteld 
dat er inderdaad geen sprake meer was van collegiaal leveren van eigen bereidingen 
conform de circulaire (zie bijlage 2). De andere apotheken zijn door de inspectie wel 
meegenomen in de steekproef en bezocht in het kader van dit onderzoek ook al 
waren de eigen bereidingen voor collegiale levering tijdelijk gestaakt. Hierbij 
speelde mee dat deze apotheken pas zeer kort voor het inspectiebezoek de 
bereidingen hadden gestaakt, dat het om een tijdelijke zaak ging en zij doorgingen 
met het doorleveren van de nog resterende voorraad. Verschillende van deze 
apotheken gaven zelf aan dat de aankondiging van het inspectiebezoek had 
meegespeeld bij het besluit om de activiteiten in het kader van collegiale levering 
tijdelijk te staken; ze voorzagen niet goed door de inspectie te zullen komen.  
In totaal omvatte de steekproef voor dit vervolgonderzoek twintig apotheken, zie 
bijlage 3, waarvan vijftien apotheken in ziekenhuizen en vijf openbare apotheken. 
Dit is een opmerkelijk verschil ten opzichte van de groep van acht doorleverende 
apotheken die de inspectie in de periode 2008 – 2009 had bezocht en die op één na, 
helemaal uit openbare apotheken bestond. 
 
4 Het assortiment voor collegiale doorlevering: variërend van ‘vol 

gesorteerd’ tot uitsluitend niche producten 
 
Het assortiment aan eigen bereidingen dat apotheken collegiaal leveren, varieerde 
sterk per apotheek, zowel in aantal als in type geneesmiddelen. In figuur 9 is per 
bezochte apotheek, voor zover althans bij de apotheker bekend was, het aantal 
eigen bereidingen voor collegiale levering weergegeven. Daarbij is onderscheid 
gemaakt tussen zogenoemde voorraadbereidingen en gestandaardiseerde 
individuele bereidingen.  
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Figuur 9: Aantallen voorraadbereidingen en gestandaardiseerde individuele 
bereidingen per apotheek.  
 
4.1  Voorraadbereidingen versus gestandaardiseerde individuele 

bereidingen 
Voorraadbereidingen zijn, zoals de naam al aangeeft, bereidingen die de apotheek 
op voorraad maakt en vanuit deze voorraad collega-apotheken belevert. 
Gestandaardiseerde individuele bereidingen daarentegen zijn bereidingen die op 
aanvraag (‘just in time’) voor één of hooguit enkele patiënten volgens een 
gestandaardiseerd protocol worden gemaakt. Over het algemeen genieten voorraad-
bereidingen de voorkeur boven gestandaardiseerde individuele bereidingen om 
logistieke, economische en kwalitatieve redenen. Toch is dit niet altijd mogelijk 
omdat bepaalde eigen bereidingen een te beperkte houdbaarheid hebben, er te 
weinig vraag naar is of de apotheek deze niet op grote schaal kan maken door het 
ontbreken van geschikte apparatuur. Voor dit onderzoek was het onderscheid 
relevant omdat de eisen voor kwaliteitsborging die aan beide type geneesmiddelen 
worden gesteld op bepaalde aspecten verschillend zijn. In de categorie 
gestandaardiseerde individuele bereidingen vallen onder andere het onder 
aseptische omstandigheden voor toediening gereed maken (VTGM) van injecties en 
het bereiden van medicatiecassettes (bijvoorbeeld voor pijnbestrijding) voor de 
verpleging of thuiszorg.  
 
4.2 Het assortiment van de apotheken in ziekenhuizen 
Het assortiment voor collegiale levering van de apotheken in ziekenhuizen is in de 
regel een afgeleide van het assortiment voor de eigen patiënten. Veelal zijn met 
name de gestandaardiseerde individuele bereidingen bestemd voor patiënten die in 
het ziekenhuis al met deze geneesmiddelen werden behandeld maar na ontslag uit 
het ziekenhuis deze behandeling nog tijdelijk moeten voortzetten, de zogenoemde 
‘ziekenhuisverplaatste zorg’. Kenmerkend voor de ziekenhuisfarmacie is dat in hun 
assortiment voor doorlevering vooral de wat ingewikkeldere geneesmiddelen zitten 
zoals infuusvloeistoffen en VTGM-bereidingen met cytostatica.  
 
4.3 Het assortiment van de openbare apotheken 
De openbare apotheken die deel uitmaakten van dit onderzoek waren uitsluitend 
gericht op collegiale doorlevering; hoewel ingeschreven als apotheek leverden ze 
niet af aan individuele patiënten maar altijd via tussenkomst van een andere 
apotheek. Hun assortiment omvatte vooral niet-steriele voorraad en gestandaardi-
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seerde individuele bereidingen. Enkele van deze grootbereiders leverden een zeer 
uitgebreid assortiment dat de standaardvraag van een gemiddelde apotheek naar 
dit soort geneesmiddelen nagenoeg volledig dekte. Daartegenover staan groot-
bereiders met een beperkt assortiment van uitsluitend geneesmiddelen met een 
zeer specialistische bereiding of therapeutische indicatie, zoals radiofarmaca. 
 
4.4 Vraag en aanbod van eigen bereidingen 
Vanuit het grote assortiment van collegiale leveringen dat apotheken aanbieden, 
kan worden afgeleid dat er ook een grote vraag naar deze geneesmiddelen bestaat. 
Het merendeel van de bezochte apotheken in ziekenhuizen leverde niet alleen eigen 
bereidingen door maar kocht deze ook in van collega-apotheken.  
 
5 Het klantenbestand aan wie wordt doorgeleverd: variërend van 

‘beperkt en lokaal’ tot ‘uitgebreid en landelijke’ 
 
Bij de selectie van de apotheken voor dit onderzoek ging de inspectie voornamelijk 
uit van de gegevens die zij in 2007 zelf hadden aangeleverd. Het was dan ook geen 
verassing dat bij de bezoeken in 2010 en 2011 bleek dat deze gegevens inmiddels 
verouderd waren. Een aantal apotheken had sinds 2007 de klantenkring uitgebreid 
tot meer dan 100 of juist beperkt tot minder dan twintig afnemende apotheken. 
Overigens bleek ook de vraag ‘aan hoeveel andere apotheken levert uw apotheek 
eigen bereidingen door?’ niet door elke apotheek op dezelfde wijze te zijn 
geïnterpreteerd; sommige apotheken gaven hierbij alle apotheken op aan wie zij 
ooit wel eens eigen bereidingen hadden doorgeleverd, andere alleen die apotheken 
aan wie zij regelmatig en recent doorgeleverd hadden. Dat maakt dat de opgegeven 
aantallen uitsluitend als een globale indicatie van de omvang van collegiale 
leveringen kunnen dienen.  
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Figuur 10: Het aantal collega-apotheken aan wie de apotheken eigen bereidingen 
doorleverden. 
 
Een aantal van de bezochte apotheken voldeed niet aan het oorspronkelijke 
selectiecriterium van 20-100 afnemers aan wie zij eigen bereidingen collegiaal 
leverden. Dit maakte echter voor het onderzoek niet uit omdat voor alle apotheken 
dezelfde eisen gelden voor het collegiaal leveren van eigen bereidingen, ongeacht 
de omvang van het klantenbestand of de grootte van het productenassortiment.  
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5.1 Omvang en spreiding van het klantenbestand varieerde sterk 
Zoals was te verwachten was de omvang van het productenassortiment meestal 
evenredig met de dekkingsgraad van de apotheek; verschillende apotheken met een 
groot en divers assortiment hadden een klantenbestand dat over het hele land was 
verspreid terwijl apotheken met een klein assortiment vooral regionaal tot lokaal 
actief waren. Uitzonderingen op deze regel kwamen echter ook voor.  
 
6 Uniformering van de GMP-inspectie 
 
Door het beperken van het aantal GMP-onderwerpen dat de inspectie beoordeelde 
bij haar bezoeken, kon uniformiteit in de uitvoering van dit onderdeel worden 
bereikt. Daarmee zijn de resultaten van de individuele GMP-inspecties goed verge-
lijkbaar ook al wordt het verloop van elke GMP-inspectie in hoge mate bepaald door 
de bevindingen en observaties die tijdens een inspectie naar voren komen en de 
inschatting van de ernst van de geconstateerde tekortkomingen door de betrokken 
inspecteur.  
 
7 Jaarlijkse actualisering van gegevens 
 
De keuzes voor de steekproef van de onderzoekspopulatie waren hoofdzakelijk 
gebaseerd op gegevens uit 2007. Deze bleken bij de bezoeken aan de geselecteerde 
apotheken meestal verouderd te zijn. In de toekomst zal de inspectie beschikken 
over een actuele stand van zaken doordat apotheken jaarlijks de afgesproken 
indicatoren moeten opgegeven waarvan ook de gegevens over collegiaal leveren 
van eigen bereidingen deel uitmaken.  
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Bijlage 5 Follow-up en handhaving collegiaal leverende 
apotheken 

 
2e inspectie 
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leverende 
apotheek 
(toezicht)   

Overtreding art 
40 Gw?

Overtreding art 
18 Gw?
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CHECK

Nee

Ja
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(toezicht) 
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tbv  strafvervolging
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Inspectie-
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terhandstelling’ 

beeindigen’

Verscherpt 
toezicht
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