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3 RA PPORT  

 

1 Inleiding 
 

 

In het kader van haar toezichthoudende taak heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg op 

9 september 2009 een inspectiebezoek gebracht aan Apotheek De Magistrale Bereider te 

Oud-Beijerland. Het doel van dit bezoek was te beoordelen of deze apotheek voldoet aan de 

eisen ten aanzien van collegiale leveringen, zoals verwoord in de circulaire Grootschalig 

bereiden door apothekers (ons kenmerk: 2007-02-IGZ). De inspectie stuurde deze circulaire 

aan de openbare apothekers, ziekenhuisapothekers en de apotheekhoudende 

geneeskundigen in Nederland nadat de Geneesmiddelenwet van kracht werd op 1 juli 2007. 

 

Het toetsingsinstrument dat de inspectie gebruikte tijdens het inspectiebezoek is een 

uitwerking van de circulaire. Bij het ontwerpen van het instrument is gebruikgemaakt van 

LNA-mededelingen die over het onderwerp bereidende apotheken zijn verschenen.  

 

In dit rapport leest u de resultaten van het inspectiebezoek dat op 9 september 2009 aan 

uw apotheek is gebracht en worden achtereenvolgens de volgende vragen beantwoord: 

 Hoe heeft de inspectie uw apotheek beoordeeld (hoofdstuk 2 Resultaten)? 

 Worden de normen uit de circulaire door uw apotheek voldoende nageleefd (hoofdstuk 

2 Resultaten)? 

 Conclusies inspectiebezoek (hoofdstuk 3) 

 

Openbaarmaking 
Sinds enige tijd maakt de inspectie alle eindrapporten van inspectietoezicht actief openbaar. 

Actief openbaar maken betekent dat de inspectie het rapport op haar website www.igz.nl 

plaatst. Bij actieve openbaarmaking worden de wettelijke normen, zoals gesteld in de Wet 

openbaarheid van bestuur en de Wet bescherming persoonsgegevens, in acht genomen. Dit 

houdt in dat geen (bijzondere) persoonsgegevens opgenomen worden, zoals in die wetten 

worden genoemd, op een wijze die tot een privé-persoon herleidbaar is. Dit zijn bijvoorbeeld 

medische gegevens van patiënten of cliënten van uw instelling. De functionarissen van de 

instelling zullen zonodig met hun functieaanduiding wel in het rapport worden genoemd. 

 

www.igz.nl
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2 Resultaten inspectiebezoek  
 

 

2.1 Inleiding 
 

In dit hoofdstuk leest u de resultaten van het inspectiebezoek. Voordat we de resultaten 

beschrijven, gaan we kort in op de eisen die we stellen aan apothekers, de aanleiding voor 

het inspectiebezoek, de aandachtsgebieden van het inspectiebezoek, de scores en de 

beoordeling van de inspectie. Vervolgens beschrijven we de resultaten per aandachtsgebied. 

 

Eisen 
Voor alle apothekers die ongeregistreerde geneesmiddelen doorleveren aan andere 

apothekers geldt dat zij aan de volgende eisen moeten voldoen: 

 De apotheker moet aantoonbaar onderzoek hebben gedaan naar de beschikbaarheid 

van therapeutische alternatieven voordat er een ongeregistreerd geneesmiddel wordt 

bereid. Collegiale levering is niet toegestaan als er een geregistreerd therapeutisch 

equivalent op de Nederlandse markt is. 

 De apotheker moet de farmacotherapeutische rationale voor de bereiding van 

geneesmiddelen onderbouwen in het productdossier. Collegiale doorlevering is niet 

toegestaan voor producten die als niet rationeel of als obsoleet worden aangemerkt. 

 De apotheker moet een productdossier opstellen ter onderbouwing van de 

ontwerpkwaliteit. 

 Het kwaliteitssysteem van de apotheek moet voldoen aan GMP. 

 

Aanleiding inspectiebezoek 
Bij een inspectiebezoek hanteert de inspectie een risicomodel op basis van de schaalgrootte 

van de bereiding. De inspectie heeft alle openbare apothekers, ziekenhuisapothekers en 

apotheekhoudende geneeskundigen in Nederland schriftelijk verzocht om een vragenlijst in 

te vullen en te retourneren. Na analyse van de vragenlijsten heeft de inspectie een selectie 

gemaakt van de te bezoeken apotheken. Uw apotheek was één van de apotheken die wij 

wilden bezoeken naar aanleiding van de eerste analyse.  

 

Aandachtsgebieden inspectiebezoek 
Bij de inspectiebezoeken worden vier aandachtsgebieden beoordeeld, te weten:  

 geregistreerd therapeutisch equivalent (zie paragraaf 2.2.)  

 farmacotherapeutische rationale (zie paragraaf 2.3) 

 productdossiers (zie paragraaf 2.4) 

 GMP (zie paragraaf 2.5) 

 

Assortiment  

Het assortiment van de apotheek vormt de context waarbinnen de hiervoor genoemde 

aandachtspunten worden beoordeeld. Aangezien er grote verschillen zijn qua samenstelling 

van het assortiment, zal dit apart beschreven worden.  

 

De bereidingsactiviteit van de apotheek omvat uitsluitend het bereiden op voorraad. In de 

apotheek wordt niet bereid op recept. Gestandaardiseerde individuele bereidingen worden 

evenmin bereid.  

 

In de apotheek worden tabletten, capsules, crèmes, zalven, zetpillen en oplossingen bereid. 

Steriele bereidingen worden beperkt uitgevoerd en omvat sporadisch een oogdruppel 

bereiding.  
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De geproduceerde tabletten worden voornamelijk toegepast in apotheken die beschikken 

over geautomatiseerde distributie systemen (GDS). Het betreft veelal tabletten waarvan een 

geregistreerd alternatief beschikbaar is in een dubbele of meervoudige sterkte. Deze 

aangepaste sterkte is gericht op therapie bij kinderen of ouderen. Voor het produceren van 

dergelijke tabletten wordt veelal samengewerkt met vergunninghouders. De samenwerking 

bestaat o.a. uit het uitwisselen van bereidingsprotocollen, bijvoorbeeld indien een 

registratiehouder de registratie doorhaalt.  Soms worden producten van De Magistrale 

Bereider geregistreerd door een vergunninghouder.  

 

De apotheek produceert voor vrijwel alle apotheken en circa 400 apotheekhoudende 

huisartsen in Nederland.   

 

 
Scores  
Per aandachtsgebied zijn de bevindingen gescoord op een vierpuntsschaal zoals u kunt zien 

in onderstaande tabel. In bijlage 1 geven we per onderdeel een toelichting op de niveau-

indeling. Steeds geven we in een tabel een overzicht van de scores en volgt in de 

begeleidende tekst de onderbouwing.  

 

Niveau 1 Afwezigheid van de norm; de norm wordt niet nageleefd. 

 

Niveau 2 Norm aantoonbaar aanwezig, maar niet consequent nageleefd; 

schriftelijke procedures zijn niet algemeen bekend. 

 

Niveau 3  Norm operationeel; norm wordt consequent nageleefd; schriftelijke 

procedures zijn algemeen bekend. 

 

Niveau 4 Norm geborgd; norm wordt consequent nageleefd en schriftelijke 

procedures zijn algemeen bekend. Bovendien is er sprake van 

regelmatige evaluatie en zonodig bijstelling. 

 

Beoordeling door de inspectie 
De inspectie beoordeelt een aandachtsgebied als voldoende indien op alle (sub)onderdelen 

ten minste niveau 3 wordt behaald. In dat geval wordt de norm ten minste consequent 

nageleefd en is de uitvoering schriftelijk vastgelegd. De inspectie beschouwt niveau 1 en 2 

als onvoldoende. Het behalen van niveau 2 wil zeggen dat de uitvoering van de circulaire-eis 

niet aantoonbaar consequent wordt nageleefd. 

 

Voor het vierde aandachtsgebied, GMP, geldt dat het aantal kritische en belangrijke 

tekortkomingen het inspectieoordeel bepaalt. Het volgende schema is hierbij leidend:  

1 kritisch   dan GMP-niveau onvoldoende.  

> 5 belangrijke  dan GMP-niveau onvoldoende. 

< 3 belangrijke   dan GMP-niveau voldoende.  

3-5 belangrijke   dan is het oordeel van het inspectieteam bepalend.  

 

De scores zijn gebaseerd op oordelen van de inspecteur tijdens het inspectiebezoek en 

gesprekken met onder andere de (gevestigd) apotheker.  
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2.2 Resultaten geregistreerd therapeutisch equivalent 
 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

 

Procedure therapeutisch 

equivalent 

  X  

Criteria equivalentie in 

procedure opgenomen 

 X   

Onderzoek naar geregistreerd 

therapeutisch equivalent 

(individuele, niet 

gestandaardiseerde 

bereiding) 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Onderzoek naar geregistreerd 

therapeutisch equivalent 

(gestandaardiseerde 

bereidingen) 

   X  

 

De bereidingsactiviteit van de apotheek omvat uitsluitend het bereiden op voorraad. 

 

Procedure therapeutisch equivalent 
De apotheek beschikt tijdens het inspectiebezoek over een procedure hoe te handelen bij 

het aanvragen van een apotheekbereiding.  

 
Criteria equivalentie in procedure opgenomen  
Er worden wel criteria gehanteerd voor therapeutische equivalentie, maar deze zijn niet 

vastgelegd in de procedure.   

 
Onderzoek naar geregistreerd therapeutisch equivalent (individuele, niet gestandaardiseerde 
bereiding)  
Omdat bereidingen op recept niet plaatsvinden in de apotheek is in de tabel “n.v.t.” 

vermeld.  

 

Onderzoek naar geregistreerd therapeutisch equivalent (gestandaardiseerde bereidingen) 
De apotheker kan aantonen dat onderzoek is uitgevoerd naar therapeutische equivalentie. 

De uitkomsten van dit onderzoek worden vastgelegd en maken deel uit van het 

productdossier. Het onderzoek naar therapeutische equivalentie is niet uitgevoerd op basis 

van vooraf bepaalde criteria.  

 

.   
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2.3. Resultaten farmacotherapeutische rationale  

 
 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

 

Procedure 

farmacotherapeutische 

rationale 

X    

Beoordeling 

farmacotherapeutische 

rationaliteit 

(gestandaardiseerde individuele 

bereiding).   

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Beoordeling 

farmacotherapeutische 

rationaliteit (voorraadbereiding) 

 X   

Minimumeis voor mate van 

bewijsvoering bij landelijke 

doorleveringen 

X    

 

Procedure farmacotherapeutische rationale  
Het management van de apotheek is van mening dat de rationale feitelijk een 

verantwoordelijkheid is van de voorschrijvend arts en de ter handstellende apotheker. De 

apotheek beschikt tijdens het inspectiebezoek niet over een schriftelijke procedure waarin is 

beschreven hoe te handelen bij het beoordelen van de farmacotherapeutische rationale. 

Toch is aantoonbaar dat niet alle producten worden bereid die aangevraagd worden. 

Farmacotherapeutische redenen worden gebruikt bij de besluitvorming om niet over te gaan 

tot het bereiden van aangevraagde producten.  

 

Beoordeling farmacotherapeutische rationaliteit (gestandaardiseerde individuele bereiding).   
In de apotheek worden geen gestandaardiseerde individuele bereidingen gemaakt.  

  

Beoordeling farmacotherapeutische rationaliteit (voorraadbereiding) 
De farmacotherapeutische beoordeling van de bereide producten is opgenomen in het vaste 

format voor productdossiers. Er wordt geen classificatie gehanteerd voor de mate van 

bewijsvoering rond de farmacotherapie, zoals door de beroepsgroep wordt gehanteerd (A1 

t/m D8).   

 

Minimumeis voor mate van bewijsvoering bij landelijke doorleveringen 
De apotheker hanteert geen classificatie voor de mate van bewijsvoering (A1 t/m D8) en 

heeft niet vastgelegd welke minimumeis hij hanteert voor landelijke doorleveringen.   
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2.4 Resultaten productdossiers  
 

2.4.1 Algemeen 

 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

 

Procedure beoordeling 

farmaceutisch technische 

aspecten  

  X  

Procedure productdossiers   X  

Format voor 

productdossiers 

  X  

Beoordeling kwaliteit 

productdossier 

  X  

 

Procedure beoordeling farmaceutisch technische aspecten  
De apotheek beschikt over een schriftelijke procedure waarin wordt beschreven hoe de 

farmaceutisch-technische aspecten van een apotheekbereiding worden beoordeeld. Deze 

procedure is operationeel.  

 

Procedure productdossiers 
De apotheek beschikt over een schriftelijke procedure waarin wordt beschreven hoe een 

productdossier wordt opgesteld en uit welke onderdelen een productdossier moet bestaan. 

Uit de dossiers blijkt dat de procedure wordt gehanteerd.  

 

Format voor productdossiers 
De apotheek beschikt over een vast format voor een productdossier voor voorraad-

bereidingen. Dit format voor productdossiers wordt aantoonbaar gebruikt.  

 

Beoordeling kwaliteit productdossier  
De beoordeling en goedkeuring van de productdossiers door de apothekers is aantoonbaar. 

De goedkeuring wordt per apotheker gedateerd en vastgelegd.    

 

 

2.4.2 Voorraadbereidingen 
 
 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

 

Productdossiers 

voorraadbereidingen 

(percentage) 

  X  

Onderbouwing 

houdbaarheidstermijn  

  X  

Validatie analysemethode    X  

Validatie 

bereidingsprocessen  

  X  

 

Productdossiers voorraadbereidingen (percentage) 
Voor meer dan 75% van de producten is een productdossier aanwezig. Deze 

productdossiers zijn samengesteld conform de eigen procedure en conform het eigen 

format.  
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Onderbouwing houdbaarheidstermijn 
Op basis van de literatuur wordt de houdbaarheid ingeschat. Vervolgens wordt risicogericht 

beoordeeld of aanvullend stabiliteitsonderzoek noodzakelijk is. Dit is procedureel vastgelegd 

en er wordt conform deze procedure gewerkt. Er wordt eigen houdbaarheidsonderzoek 

uitgevoerd.  

 

Validatie analysemethode 
Analyses worden uitbesteed aan een nabij gevestigde vergunninghouder.   

 

Validatie bereidingsprocessen 
De validatie van de bereidingsprocessen is beschreven in de productdossiers. De 

productdossiers zijn ingezien.  

 

2.4.3 Gestandaardiseerde individuele bereidingen  

 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

 

Productdossiers voor 

gestandaardiseerde 

individuele bereidingen 

(percentage) 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Onderbouwing 

houdbaarheidstermijn  

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Validatie analysemethode  n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Validatie bereidingsproces n.v.t.  n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 

De apotheek maakt geen gestandaardiseerde individuele bereidingen 

 

 

2.4.4 Niet-gestandaardiseerde, individuele bereidingen 
 
 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Procedure voor 

beoordeling farmaceutisch 

technische aspecten en 

opbouw productdossier 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Beschikbaarheid en 

toegankelijkheid 

farmaceutisch technische 

gegevens  

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 

De apotheek bereidt geen individuele bereidingen op recept. 
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2.5 Resultaten GMP  
 

  Onderdeel   Onderdeel 
 1 Faciliteiten  12 Microbiologische monitoring  

X 2 Validatie  13 Druk- en/of temperatuurbeheersing 

X 3 Systeemprocedures 
- change control 
- afwijkingen 
- out of spec  
 

X 14 Documentatie 
- batchdocumenten (X) 
- kwaliteitsysteem (X) 
- logboeken 

X 4 Uitbestedingen  15 Quarantainebeleid / status product 

 5 Wegen en controle identiteit / 
kwantiteit 

 16 Schoonmaak 

 6 Monstername/bemonstering X 17 Leveranciersbeoordeling 

X 7 Zelfinspectie  18 Kwaliteitscontrole 
 8 Schouwen / deeltjescontrole X 19 Opleiding en training 
 9 Niet steriele productie X 20 Vrijgifte  
 10 Steriele productie X 21 Recalls 
 11 Cytostatica / TPV  22 Klachten 

 

 

 

 

Toelichting geïnspecteerde onderdelen 
De onderdelen die zijn voorzien van een “X” zijn onderwerp geweest van inspectie. De 

inspectie op het onderdeel GMP mag niet als alomvattend worden beschouwd.  

 
Ad 2. Validatie.  

Het validatie master plan is ingezien. Validatiesystematiek is correct en omvat protocol en 

rapport. De klasse D-ruimten worden jaarlijks gevalideerd. Analyses worden uitbesteed aan 

een nabij gevestigde vergunninghouder.  

 

Uitvoerige documentatie betreffende schoonmaakvalidatie is ingezien.  

De validatie van het weegsysteem dateert van 2003: uitvoerige documentatie is 

beschikbaar (waaronder een programma van eisen), maar de validatiesystematiek is niet 

conform de huidige werkwijze; ruwe data die de conclusies ondersteunen ontbreken.   

 

Ad 3. Systeemprocedures zijn aanwezig (OOS procedure; afwijkingen procedure; change 

control).  

 

Ad 17. auditplan voor 2009 en 2010 aanwezig. Een lijst van goedgekeurde leveranciers 

ontbreekt nog. De geldigheidstermijn van het certificaat van een van de leveranciers was 

verlopen. Alle colli van een batch worden getest op identiteit.  
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Lijst van tekortkomingen voor het onderdeel GMP 
 
 
A Kritische tekortkomingen 
 

1.         De bereiding en vrijgifte van T3/T4 wordt onvoldoende geborgd. (Besluit      

            geneesmiddelenwet, art. 2 en 3; GMP, paragraaf 6) 

1.1 De batch tabletten T3/T4 9 mcgram / 23,7 mcgram (batchnummer 

09B19/C1), voldoet niet aan de specificaties (T3 gehalte is  77.9%  van 

gedeclareerd en T4 gehalte is 103% van gedeclareerd), en is vrijgegeven, 

waarbij de apotheker bovendien onzorgvuldig heeft gehandeld op de 

volgende punten: 

1.1.1 De overwegingen rond de vrijgifte van deze partij, waaronder het 

belang van het beschikbaar zijn van het product voor de patiënten, zijn door 

de apotheker onvoldoende vastgelegd.  

1.1.2  De apotheek heeft niet duidelijk gecommuniceerd aan de afnemende 

apothekers dat de partij niet aan de specificaties voldeed.  

1.1.3 Het tijdelijke karakter van de vrijgifte is onvoldoende benadrukt; de 

apotheek heeft onvoldoende actie ondernomen ten aanzien van het 

produceren van een vervangende T3/T4 batch.  

1.2.  Het bereidingsproces is niet gevalideerd.  

 
B Belangrijke tekortkomingen 
 

1.  Wegen en controle identiteit en kwantiteit (GMP, art. 5.33; Annex 15)  

1.1 Afgewogen geneesmiddelen worden niet door een tweede persoon 

gecontroleerd op identiteit en kwantiteit. Op basis van de aanwezige 

documentatie is niet aantoonbaar dat het weegsysteem dat deze controles 

uitvoert is gevalideerd.  

 

2 Uitbestedingen (GMP, hoofdstuk 7) 

2.1 Het proces van uitbesteden is onvoldoende geborgd: 

2.1.1 Een overzicht met uitbestedingen ontbreekt. 

2.1.2 Procedures betreffende uitbesteden ontbreken. 

2.1.3 Een schriftelijke overeenkomst met Fagron (voor distributie 

activiteiten) ontbreekt. 

 

 

C Overige tekortkomingen 

 
1. Er zijn concrete verbouwplannen die voorzien in het realiseren van een aparte 

weegkamer (GMP, art. 3.13) en een aparte bemonsteringsruimte (GMP, art. 3.22) 

maar dit is nog niet gerealiseerd1.  

2.  Leidingen voor de productie van geneesmiddelen zijn niet geïdentificeerd met inhoud 

en stromingsrichting.  (GMP, art. 3.42)  

3.   De recallprocedure (SOP DMBA 3002.0) voorziet niet in het blokkeren van de 

voorraad die nog in de apotheek aanwezig is en evenmin in reconciliatie. (GMP, art. 

8.14 t/m 8.16) 

4. In de batchdocumentatie van de charge zetpillen Paracetamol/codeine 1000/60 mg 

(charge 09B30) is vastgelegd dat er “versmering” in het product is aangetroffen. 

                                                           
1 Bij de weging van deze tekortkoming is rekening gehouden met de concrete verbouwplannen.  
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Versmering blijkt bij navraag vervuiling te zijn. Het is niet duidelijk waaruit de 

vervuiling bestaat, in welke vat en in welke processtap de vervuiling is aangetroffen. 

Een gedeelte van de grondstoffen/halffabrikaat is vernietigd. Het is niet duidelijk in 

hoeverre de vervuiling invloed heeft gehad op het eindproduct. Een onderbouwing 

hiervan ontbreekt. (GMP, Hoofdstuk 3, inleiding) 

 

5. Apparaatvoorschriften zijn niet in de bereidingsruimten aanwezig. (GMP, art. 4.27 en 

4.28).  

 

6. Een lijst van goedgekeurde leveranciers ontbreekt nog. De geldigheidstermijn van het 

certificaat van een van de leveranciers was verlopen. (GMP, art. 5.26) 

 

 

 
3. Conclusies inspectiebezoek  
 

Onze conclusie is dat uw apotheek niet voldoet aan de eisen van deze circulaire grootschalig 

bereiden. Tijdens het bezoek en de bespreking die direct volgde op het bezoek hebben wij 

onze bevindingen en de daaruit volgende conclusies aan u toegelicht en met u besproken. 

Uitgesplitst per circulaire-eis zijn de uitkomsten van het inspectiebezoek als volgt: 

- therapeutische equivalent:    onvoldoende 

o Toelichting:  

 1 score op niveau 2  

 2 scores op niveau 3 en  

 1 score n.v.t. 

- farmacotherapeutische rationale:    onvoldoende 

o Toelichting:  

 2 scores op niveau 1  

 1 score op niveau 2 

 1 score n.v.t.  

- productdossiers:     voldoende 

o Toelichting:  

 8 scores op niveau 3.  

 2 scores n.v.t. 

- GMP:       onvoldoende 

o Toelichting:  

 1 kritische tekortkomingen.  

 2 belangrijke tekortkomingen.  

 

 

Onze conclusie is dat uw apotheek niet voldoet aan de eisen van de circulaire.  

 

 

4  Te nemen maatregelen 
 

 

4.1 Inleiding 
In het vorige hoofdstuk heeft u de resultaten kunnen lezen van het inspectiebezoek. In dit 

hoofdstuk leest u welke maatregelen u moet nemen om de situatie te verbeteren en wat het 

mogelijke vervolg is op dit rapport. 
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4.2  Opstellen plan van aanpak 
De inspectie verwacht van u een plan van aanpak (PVA) waarin u aangeeft hoe u ervoor 

gaat zorgen dat de apotheek gaat voldoen aan de eisen van de circulaire. De inspectie gaat 

ervan uit dat de resultaten in het vorige hoofdstuk en de mededelingen van de 

koepelorganisaties u voldoende handvatten bieden om te komen tot verbeteringen en 

concrete acties. 

 

In het plan van aanpak dat wij van u willen ontvangen, staat in elk geval helder 

omschreven: 

 Wat u wilt bereiken (beoogde effecten); 

 Wat hiervoor nodig is (acties); 

 Wanneer wordt begonnen en wanneer wordt afgerond (planning). 

 

4.3 Mogelijk vervolg 
Een volgende inspectie zal binnen een periode van ongeveer 1 jaar plaatsvinden.  

 

Als bij een tweede inspectiebezoek blijkt dat uw apotheek nog steeds niet aan de circulaire- 

eisen voldoet dan zal de inspectie overgaan tot het verbieden van doorleveren door uw 

apotheek. 
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Bijlage I Toelichting tabellen 

 

Bij het beoordelen of aan een onderdeel wordt voldaan is uitgegaan van onderstaande 

hoofdverdeling. 

 

 

Niveau 1 Afwezigheid van de norm; de norm wordt niet nageleefd. 

 

Niveau 2 Norm aantoonbaar aanwezig, maar niet consequent nageleefd; 

schriftelijke procedures zijn niet algemeen bekend. 

 

Niveau 3
  

Norm operationeel; norm wordt consequent nageleefd; schriftelijke 

procedures zijn algemeen bekend. 

 

Niveau 4 Norm geborgd; norm wordt consequent nageleefd en schriftelijke 

procedures zijn algemeen bekend. Bovendien is er sprake van 

regelmatige evaluatie en zonodig bijstelling. 

 

 

Per onderdeel is dit verder uitgewerkt volgens onderstaande tabellen. De paragraafindeling 

is conform het rapport. 

 

1. Geregistreerd therapeutisch equivalent2  

 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

 

Procedure therapeutisch 

equivalent 

Afwezig 
 

aanwezig 
maar te 
summier of 
verouderd 

schriftelijke 
procedure is 
aanwezig en 
operationeel 
(niet ouder dan 
3 jaar)  

als niveau 3 
+ geborgd 
door 
(interne) 
audits of 
periodieke 
revisie) 

Criteria equivalentie in 

procedure opgenomen 

Afwezig aanwezig 
maar te 
summier of 
verouderd 

Aanwezig en 
alle items zijn 
opgenomen 
(primaire en 
secundaire 
criteria)   

Als niveau 3 
+ geborgd 
door 
periodieke 
revisie 

Onderzoek naar geregistreerd 

therapeutisch equivalent 

(individuele, niet 

gestandaardiseerde 

bereiding) 

Er is geen 
aantoonbaar 
onderzoek 
uitgevoerd  

Er is voor < 
75% van de  
producten 
aantoonbaar 
onderzoek 
uitgevoerd 

Er is voor ≥ 
75% van de 
producten 
aantoonbaar 
onderzoek 
uitgevoerd. 

Er is voor 
alle 
producten 
aantoonbaar 
onderzoek 
uitgevoerd 

Onderzoek naar geregistreerd 

therapeutisch equivalent 

(gestandaardiseerde 

bereidingen) 

Er is geen 
aantoonbaar 
onderzoek 
uitgevoerd  

Er is voor < 
75% van de  
producten 
aantoonbaar 
onderzoek 
uitgevoerd 

Er is voor ≥ 
75% van de 
producten 
aantoonbaar 
onderzoek 
uitgevoerd. 

Er is voor 
alle 
producten 
aantoonbaar 
onderzoek 
uitgevoerd 

 

                                                           
2 Om op onderdelen niveau 3 te scoren is het noodzakelijk dat er voor ontbrekende items een adequate 
planning (d.w.z. 100% gereed) aanwezig is met realisatietermijnen < 6 maanden.   
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2. Farmacotherapeutische rationale3  

 
 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

 

Procedure farmaco-

therapeutische rationale 

afwezig 
 

Aanwezig 
maar te 
summier of 
verouderd 

schriftelijke 
procedure is 
aanwezig en 
operationeel 
(niet ouder dan 
3 jaar)  

als niveau 3 
+ geborgd 
door 
(interne) 
audits of 
periodieke 
revisie) 

Beoordeling farmaco-

therapeutische rationaliteit 

(gestandaardiseerde individuele 

bereiding).   

Er is geen 
aantoonbare 
beoordeling. 

Er is voor < 
75% van de 
producten 
een 
aantoonbare 
beoordeling.   

Er is voor ≥ 
75% van de 
producten een 
aantoonbare 
beoordeling.  

Er is voor 
alle 
producten 
een 
aantoonbare 
beoordeling.  

Beoordeling farmaco-

therapeutische rationaliteit 

(voorraadbereiding) 

Er is geen 
aantoonbare 
beoordeling.   

Er is voor < 
75% van de 
producten 
een 
aantoonbare 
beoordeling.   

Er is voor ≥ 
75% van de 
producten een 
aantoonbare 
beoordeling.  

Er is voor 
alle 
producten 
een aantoon-
bare 
beoordeling.  

Minimumeis voor mate van 

bewijsvoering bij landelijke 

doorleveringen 

Er is geen 

minimumeis 

vastgelegd  

Er is een 

minimumeis 

vastgelegd, 

maar deze is 

D5 t/m D8.  

De minimumeis 

is tenminste D4, 

deze eis is 

vastgelegd en 

wordt volledig 

nageleefd.  

De 
minimumeis 
is A1 t/m 
D3.  

 

                                                           
3 Om op onderdelen niveau 3 te scoren is het noodzakelijk dat er voor ontbrekende items een adequate 
planning (d.w.z. 100% gereed) aanwezig is met realisatietermijnen < 6 maanden.   
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3. Productdossiers 
 
3.1. Algemeen 
 
 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

 

Procedure beoordeling 

farmaceutisch technische 

aspecten  

afwezig.    Aanwezig  
maar te 
summier of 
verouderd 

schriftelijke 
procedure is 
aanwezig en 
operationeel 
(niet ouder dan 
3 jaar) 

Als niveau 3 
+ geborgd 
door 
periodieke 
revisie.  

Procedure productdossiers afwezig 
 

Aanwezig  
maar te 
summier of 
verouderd 

schriftelijke 
procedure is 
aanwezig en 
operationeel 
(niet ouder dan 
3 jaar)  

als niveau 3 + 
geborgd door 
periodieke 
revisie.  

Format voor 

productdossiers 

afwezig 
 

Aanwezig  
maar te 
summier of 
verouderd 

Aanwezig en 
operationeel 
(niet ouder dan 
3 jaar)  

als niveau 3 + 
geborgd door 
periodieke 
revisie.  

Beoordeling kwaliteit 

productdossier 

Geen 
beoordeling.  

De apotheker 
beoordeelt de 
kwaliteit van 
de product-
dossiers, 
maar dit 
gebeurt niet 
consequent.  

De apotheker 
beoordeelt de 
kwaliteit van de 
productdossiers 
voorzien van 
datum en zijn 
paraaf.   

De apotheker 
beoordeelt 
aantoonbaar 
en evalueert 
regelmatig met 
de voor-
schrijvers.    
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3.2. Voorraadbereidingen4 
 
 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

 

Productdossiers 

voorraadbereidingen 

(percentage) 

Er zijn geen 
productdossiers.  

Van < 75% 
van de 
producten is 
een dossier 
aanwezig 
 

Voor ≥ 75% 
van de 
producten is 
een product-
dossier 
aanwezig.   

Van alle 
producten is 
een dossier 
aanwezig 

Onderbouwing 

houdbaarheidstermijn  

Geen enkel 
dossier bevat 
onderbouwing 
houdbaarheids-
termijn 

Minder dan 
50% van de 
dossiers 
bevat 
onderbouwing 
houdbaarheid
stermijn.  

Voor tenminste 
50% van de 
producten 
(maar < 90%) 
bevat het 
dossier 
onderbouwing 
houdbaarheidst
ermijn 

Alle dossiers 
bevatten 
onderbouwing 
houdbaarheids
termijn 

Validatie analysemethode  Geen enkel 
dossier bevat 
validatie analyse 
methode 

Minder dan 
50% van de 
dossiers 
bevat 
validatie 
analyse 
methode  

Voor tenminste 
50% van de 
producten 
(maar <90%) 
bevat het 
dossier validatie 
analyse 
methode  

Alle dossiers 
bevatten 
validatie 
analyse-
methode  

Validatie bereidingsproces Geen enkel 
dossier bevat 
validatie 
bereidings-
proces 

Minder dan 
50% van de 
dossiers 
bevat 
validatie 
analyse-
methode  

Voor tenminste 
50% van de 
producten 
(maar <90%) 
bevat het 
dossier validatie 
analyse 
methode  

Alle dossiers 
bevatten 
validatie 
bereidings-
proces 

 

                                                           
4 Om op onderdelen niveau 3 te scoren is het noodzakelijk dat er voor ontbrekende items een adequate 
planning (d.w.z. 100% gereed) aanwezig is met realisatietermijnen < 6 maanden.   
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3.3. Gestandaardiseerde individuele bereidingen5 
 
 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

 

Productdossiers voor 

gestandaardiseerde 

individuele bereidingen 

(percentage) 

Er zijn geen 
productdossiers.  

Van < 75% 
van de 
producten is 
een dossier 
aanwezig 
 

Voor ≥ 75% 
van de 
producten is 
een product-
dossier 
aanwezig.   

Van alle 
producten is 
een dossier 
aanwezig 

Onderbouwing 

houdbaarheidstermijn  

Geen enkel 
dossier bevat 
onderbouwing 
houdbaarheids-
termijn 

Minder dan 
50% van de 
dossiers 
bevat 
onderbouwing 
houdbaarheid
stermijn.  

Voor tenminste 
50% van de 
producten 
(maar < 90%) 
bevat het 
dossier onder-
bouwing 
houdbaarheids-
termijn 

Alle dossiers 
bevatten 
onderbouwing 
houdbaarheids
termijn 

Validatie analysemethode  Geen enkel 
dossier bevat 
validatie analyse 
methode 

Minder dan 
50% van de 
dossiers 
bevat 
validatie 
analyse 
methode  

Voor tenminste 
50% van de 
producten 
(maar <90%) 
bevat het 
dossier validatie 
analyse 
methode  

Alle dossiers 
bevatten 
validatie 
analyse 
methode 

Validatie bereidingsproces Geen enkel 
dossier bevat 
validatie 
bereidings-
proces 

Minder dan 
50% van de 
dossiers 
bevat 
validatie 
bereidings-
proces 

Voor tenminste 
50% van de 
producten 
(maar <90%) 
bevat het 
dossier validatie 
bereidings-
proces 

Alle dossiers 
bevatten 
validatie 
bereidings-
proces 

 

                                                           
5 Om op onderdelen niveau 3 te scoren is het noodzakelijk dat er voor ontbrekende items een adequate 
planning (d.w.z. 100% gereed) aanwezig is met realisatietermijnen < 6 maanden.   



19 RA PPORT  

 

3.4. Niet-gestandaardiseerde, individuele bereidingen 
 
 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

 

Procedure voor 

beoordeling farmaceutisch 

technische aspecten en 

opbouw productdossier 

Is niet 
opgenomen in 
procedure.   

Aanwezig  
maar te 
summier of 
verouderd 

schriftelijke 
procedure is 
aanwezig en 
operationeel 
(niet ouder dan 
3 jaar) 

Als niveau 3 
+ geborgd 
door 
periodieke 
revisie.  

Beschikbaarheid en 

toegankelijkheid 

farmaceutisch technische 

gegevens  

afwezig Aanwezig, 
maar te 
summier 

Beperkt 
productdossier 
is aanwezig en 
toegankelijk  

Voor alle 
producten is er 
een beperkt 
productdossier
. 

 


