
Aan het begin van de dag zag het grootste deel 
van de aanwezigen de toekomst van de magistrale 
bereidingen nogal somber in. 

Na het beter begrijpen van de opportuniteiten en de 
nieuwe business die de aseptische bereidingen kan 
teweeg brengen, kleurde de stemming plots groen.  

Fagron Compounding Services opende zijn deuren.  
Een terugblik op een geslaagde dag!

	”Bezoek van de cleanrooms was zeer nuttig.”

	”Duidelijk nu dat jullie aseptische bereidingen  
         maken en geen gelules en crèmes.”

	”Je kan niet anders dan verwonderd staan over  
  hetgeen er  gerealiseerd is.”

	“Proficiat met deze realisatie!”

	”We moeten de officina-apotheker positioneren als een 
          belangrijke partner bij vroeger ontslag uit het  ziekenhuis.”

	”Een magistrale bereiding blijft in het algemeen een  
   belangrijke meerwaarde hebben.”

Een greep uit de talrijke reacties en quotes van de dag:

Welke bereidingen worden gemaakt bij Fagron Compounding Services? 

Aseptische en/of risicovolle bereidingen uitgaande van een geregistreerde specialiteit kunnen uitbesteed worden aan Fagron Compounding 
Services.  Dit kan gaan om spuiten klaar voor gebruik, IV infuuszakken, elastomeerpompen, cassettes, … .  We zijn reeds actief in domeinen 
zoals anesthesie, neonatologie, oftalmologie, urologie, reumatologie, orthopedie, oncologie en infectiologie.  

Hoe bestellen bij Fagron Compounding Services? 

Voorafgaand aan het uitbesteden van een bereiding aan Fagron Compounding Services dient een service (quality) agreement getekend te 
worden tussen Fagron en de apotheker. Hierin staan onder andere de verantwoordelijkheden van beide partijen beschreven .  
Een bestelling zal slechts verwerkt worden indien deze vergezeld is van een (geanonimiseerd) voorschrift.

Fagron Compounding Services is verantwoordelijk voor de bereiding tot en met de aflevering in de apotheek. 

Service 
(Quality) Agreement

Creatie login door Fagron

Klant ontvangt volgende 
dag login per mail

Plaats bestelling

Volg de stappen  
(opladen voorschrift)

Log in op www.
fagroncompounding

services.be

GDP Transport

Levering in apotheek

Factuur wordt verstuurd 
naar apotheker 

Wenst u er in de toekomst ook graag eens bij te zijn? 
Laat het ons weten via fagronacademy@fagron.be, dan houden we u op de hoogte van een volgend event.

Hebt u vragen of suggesties, neem dan gerust contact met ons op. We brengen u graag een bezoek!

Fagron Compounding Services nv
Woestijnstraat 53    Tel  +32 (0) 800 128 80
2880 Bornem    Fax +32 (0)70 233 126

fagroncompoundingservices.be

FAGRON COMPOUNDING SERVICES

Wij zijn er samen met u van overtuigd dat we, met Fagron Compounding Services, de toekomst van de 
magistrale bereidingen positief tegemoet gaan!



Wat is een aseptische bereiding? 

Voor een aseptische bereiding wordt een bereidingsmethode met minimaal risico 
op  contaminatie toegepast. Er worden enkel apyrogene/steriele materialen (zowel 
geneesmiddelen als medische hulpmiddelen) gebruikt. Het bereiden vindt plaats in een 
clean room en gebeurt conform Good Manufacturing Practices (GMP) kwaliteitsrichtlijnen 
zoals beschreven in KB 17 juli 2014.

Transitie gezondheidszorg en de rol van de apotheker

De hervorming van de ziekenhuisfinanciering is één van de prioriteiten 
in de huidige legislatuur.  De trend is gezet voor het verkorten van de 
verblijfsduur in het ziekenhuis en waar mogelijk te kiezen voor dagopname 
en verdere behandeling in thuissituatie, of zelfs volledige behandeling in 
een thuissituatie onder begeleiding van een multidisciplinair team.  

De officina-apotheker speelt een belangrijke rol in deze evolutie, met als 
kerntaak farmaceutische zorg. Als uniek afleverpunt voor magistrale 
bereidingen komt hij tegemoet aan de noden van de patiënt, verhoogt hij 
de toegankelijkheid van specifieke behandelingen en faciliteert hij dus 
ambulante therapie. 

Daarnaast heeft de oproep van Minister Maggie De Block voor 
thema’s voor pilootprojecten in het kader van de hervorming 
van de ziekenhuisfinanciering, reeds samenwerkingsverbanden 
tot stand gebracht tussen verschillende zorgverstrekkers in 
eerstelijnsgezondheidszorg. Ook hier zullen nieuwe opportuniteiten uit 
voortvloeien, ook voor de officina-apotheker.

Evolutie in wetgeving 

Ook toenemende kwaliteitseisen en evolutie in wetgeving hebben een impact op de gezondheidszorg.  Het Koninklijk Besluit van 17 juli 2014  
laat het uitbesteden van een magistrale bereiding door een apotheker toe aan een collega apotheker of een bereidingsvergunningshouder. 
Dit rekening houdend met het type bereiding dat kan uitbesteed worden: risicohoudende geneesmiddelen, allergenen, cefalosporinen en 
penicillines, alle steriele bereidingen, homeopathische geneesmiddelen en mengsels van gassen.  

Concreet betekent dit voor de officina-apotheker dat hij nu ook aseptische bereidingen kan afleveren aan zijn patiënten. Denk hierbij aan 
het afleveren van infuuszakken, elastomeerpompen, spuiten…  wat voordien enkel mogelijk was via de ziekenhuisapotheek. 
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Als apotheker kan u gericht artsen in de buurt informeren over de beschikbaarheid van aseptische bereidingen via de apotheek.  
De assortimentslijst in bijlage is een handige tool bij deze informatieverstrekking. Deze lijst kan u ook terugvinden op fagron.be.  
 
Aarzel niet ons te contacteren indien we u hierbij verder kunnen ondersteunen of indien u meer assortimentslijsten wenst!

Wat is een clean room? 

Een clean room is een zeer zuivere werkomgeving waarbij de 
meest zuivere omgeving (Klasse A) gradueel wordt bereikt 
door middel van het doorkruisen van verschillende klassen.  
De omgeving is ontworpen om contaminatie tijdens het 
productie proces, dat in die omgeving gebeurt, te beperken, 
of indien mogelijk, uit te sluiten.

Clean rooms zijn geclassificeerd volgens het aantal deeltjes 
van een bepaalde grootte per hoeveelheid lucht en volgens 
limieten voor microbiologische contaminatie, zoals 
beschreven in de GMP kwaliteitsrichtlijnen.  

De bereidingen bij FCS gebeuren in clean rooms die voorzien 
zijn van zowel Laminaire Airflow kasten (LAF) (klasse A in B 
achtergrond)  als van veiligheidswerkbanken voor cytostatica 
(klasse A in B achtergrond voorzien van airlock en onderdruk).

Wist u dat …..

… de opleiding van de compounder (bereider)  
6 maand duurt?

… elk kwartaal hertraining plaatsvindt van de compounders?

… de omkleedprocedure vóór aanvang van de bereiding  30 
minuten duurt?

… alle producten 3 maal worden gedesinfecteerd alvorens ze 
in de LAF kast geplaatst worden?

… voor elke bereiding met een houdbaarheid > 2 weken een 
steriliteits- en endotoxine test wordt uitgevoerd  

bij een extern labo?

… voor elke bereiding een productdossier wordt opgemaakt 
met informatie zoals: beschrijving aangevraagde 

bereiding, specificaties uitgangsmateriaal en primair 
verpakkingsmateriaal, validatie aspecten, bereidingsaspecten, 

stabiliteitsonderzoek, product review, … ?

… de compounder  na elke bereiding stalen neemt van zijn 
vingertoppen en bij het verlaten van zone B, ook van zijn 

rits en beide mouwen, dit om eventuele microbiologische 
contaminatie te monitoren?

… volgens een strikt schema stalen genomen worden 
van iedere ruimte in de verschillende zones van de clean 

room tijdens het bereiden (stalen contactoppervlak, 
sedimentatieplaten, actieve luchtstalen en deeltjestellingen)?

Beschikbaarheid aseptische en 
risicovolle bereidingen via de 

officina apotheker

TRANSITIE GEZONDHEIDSZORG ASEPTISCHE BEREIDINGEN


