
PARENTERALE
VOEDING NEONATOLOGIE

P arenterale voeding wordt o.a. gegeven aan premature 
kinderen als nutritionele ondersteuning om postnatale 

groeiachterstand en ondervoeding te vermijden. Het wordt best 
opgestart zo snel als mogelijk na de geboorte, om het glucose 
gehalte te optimaliseren en de eiwitbalans te verbeteren.  Een 
agressieve voedingsaanpak en een optimale energie inname 
heeft een positieve impact op de groei en de pulmonale 
morbiditeit en het zorgt voor een verkorting van de ligduur in 
het ziekenhuis1.

Parenterale voeding neonatologie

F agron Compounding Services maakt uw parenterale voeding voor neonatologie 
met onderbouwende chemische en fysische stabiliteit. 

De voordelen hierbij zijn:

•  GMP kwaliteit 
   (conform KB 17/07/2014)

•  Flexibiliteit (wijzigingen in
    formulatie, toedieningsvorm, 
    leversnelheid)

•   Steriliteits-en endotoxine testen op elke 
productie batch

•  Gevalideerd proces als basis 
    voor productie

•  Stabiliteitsonderzoek: 
    zowel fysisch als chemisch

• Leversnelheid: van 24-48u

Dit gebeurt op aanvraag van 
ziekenhuisapothekers en op voorschrift 
van een arts. 
TPN bereidingen worden gemaakt 
in de productiesite in Bornem, 
volgens de hoogst vigerende GMP 
kwaliteitsrichtlijnen (conform KB 17 juli 
2014). 

Hierin positioneren wij ons als partner 
van de ziekenhuizen en denken mee om 
te komen tot een ideale samenwerking! 
Het ziekenhuis is op deze manier zeker 
van een hoogwaardig kwalitatieve 
parenterale voeding, en kan indien 
gewenst, de huidige werkmethodiek 
behouden. 

Uiteraard delen wij ook onze 
expertise en geven graag advies om 
te komen tot de ideale formulatie. 
Zowel glucosemengsels, als binaire 
en ternaire mengsels zijn mogelijk. 
Daarnaast ook kant en klare spuiten 
met desgevallend aminozuren, lipiden 
of andere mengsels.

Missie en Strategie 

De strategie van Fagron is gericht op 

de optimalisatie en innovatie van het 

magistraal bereiden.  

 

Als een farmaceutisch, wetenschappelijk 

R&D compounding bedrijf wil Fagron het 

therapeutisch bereik van de voorschrijver 

vergroten, zodoende een op maat gemaakte 

farmaceutische zorg mogelijk te maken.  

 

Door zijn activiteiten ondersteunt Fagron 

de apothekers als uniek verkoopspunt en 

verbetert de levenskwaliteit van de patiënt. 

Fagron Compounding Services 

Uw innovatieve partner voor het op maat 

bereiden van geneesmiddelen.  Op heden 

kan u aseptische en risicovolle bereidingen, 

uitgaande van geregistreerde specialiteiten, 

uitbesteden bij Fagron Compounding 

Services!  

Fagron Compounding Services

is de eerste bereidings-

vergunningshouder in België, die in 

opdracht van apothekers aseptische en 

risicovolle bereidingen kan maken conform 

GMP kwaliteitsrichtlijnen, zoals bepaald in 

KB van 17 juli 2014.

Fagron 

Fagron is actief in 30 landen wereldwijd en 

is marktleider in magistrale bereidingen. 

Meer dan 200 Fagron apothekers zijn 

continu, nieuwe en unieke producten 

en concepten aan het ontwikkelen 

om zo tegemoet te komen aan de 

wereldwijde behoefte aan op maat 

gemaakte farmaceutische zorg.  Dagelijks 

werken 200.000 apothekers en artsen 

in 60 landen wereldwijd samen met 

Fagron om patiënten te voorzien van 

geïndividualiseerde zorg. Van grondstoffen 

tot kant-en-klare bereidingen, Fagron 

biedt oplossingen voor bereidingen in de 

breedste zin van het woord. 

1 Guidelines on Pediatric Parenteral Nutrition of the European Society of Paediatric 
Gastro enterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN), J Pediatr Gastroenterol Nutr 
2005 ; 41 Suppl 2: 81-84
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Neonatologie

Gedurende de eerste weken van hun leven hebben prematuren vaak 
cumulatieve nutritionele tekorten, ten gevolge van hun immaturiteit en hun 
hemodynamische en metabole instabiliteit2. Als gevolg daarvan ontwikkelen de 
meesten onder hen een postnatale groeiachterstand, met nadelige gevolgen 
zowel op korte als lange termijn. Dit fenomeen vormt dan ook een grote 
uitdaging voor neonatologen2. 

Een optimale nutritionele ondersteuning helpt om ondervoeding en postnatale 
groeiachterstand te vermijden en draagt bij tot een adequate metabole 
tolerantie en verbetering van de biologische homeostase2. 

Daarnaast kunnen diverse complicaties optreden bij het gebruik van parenterale 
voeding; naast mechanische of technische complicaties (obstructie, perforatie,…), 
metabole en nutritionele complicaties, komen infectieuze complicaties ten 
gevolge van een besmetting met Staphylococcus Aureus of epidermidis, zeer 
frequent voor bij prematuren met een laag geboortegewicht3. 

Deze infectieuze complicaties worden optimaal beperkt door het maken van 
parenterale voeding aan de hoogste kwaliteitsnormen (GMP normen zoals 
bepaald in KB 17/07/2014).

Interesse?
Wenst u meer informatie omtrent parenterale voeding voor neonatologie, neem 
contact op met Fagron Compounding Services (zie info en contact).

Info & Contact

In deze brochure wordt slechts 
1 voorbeeld genoemd van de 
mogelijkheden van Fagron 
Compounding Services.  

Ongetwijfeld heeft u nog andere 
behoeftes of vragen. Graag denken 
we met u mee om samen tot een 
passende oplossing te komen voor 
uw specifieke situatie of behoefte.

Contacteer ons op:
 

                +32 (0)70 233 112 

                +32 (0) 70 233 126

                info@fagroncompounding 
                services.be
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2 Update on nutritional management of the premature infants, Dr.Thibault Senterre, Jacques Rigo, University    
  of Liège, CHU Liège, CHR de la Citadelle, Liège, Belgium; 23/09/2013
3 Nutrition entérale et parentérale en réanimation pédiatrique, Dr.Alexandre Lapillonne, Service de    
  Néonatologie et Nutrition-Hôpital saint-Vincent de Paul Paris

 
   Volledig conform GMP (KB 17 juli 2014)

   Levertermijn van 24-72u

   (Online) bestelgemak

   Gevalideerde en gedocumenteerde processen

   Gespecialiseerd, multidisciplinair team

  Cleanrooms klasse A in B, D

  Houdbaarheids- en stabiliteitsonderzoeken

  Meest hoogwaardige kwaliteit

  GDP en cold chain transport

  Ontwikkelen van innovatieve  
        toedieningsvormen

Unieke voordelen van Fagron Compounding Services

fagroncompoundingservices.be
Fagron Compounding Services nv - Woestijnstraat 53, 2880 Bornem
Tel: +32 (0) 70 233 112 - Fax: +32 (0) 70 233 126 – Email: info@fagroncompoundingservices.be


