
NIEUWSBERICHT 
 
 

UNIEKE FAGRON FORMULATIONS APP BIEDT EXTRA ONDERSTEUNING AAN 
APOTHEKERS VOOR MAGISTRALE BEREIDINGEN 

 
OOK ANDERE FAGRON INITIATIEVEN (TRITURATIES, TRAINING ACADEMY) 

VERMINDEREN DE KANS OP FOUTEN 
 
28 januari 2016 – Magistrale bereidingen zijn een belangrijk onderdeel in de 
farmacotherapie en dat is niet onterecht. Ze bieden immers de mogelijkheid om op maat 
van de patiënt te werken (andere toedieningsvormen, aanpassing van de dosering, 
weglaten van bepaalde allergenen) of kunnen een alternatief zijn als bepaalde 
geneesmiddelen tijdelijk niet verkrijgbaar zijn. Dat het voor apothekers een uitdaging is 
om te voldoen aan alle strenge eisen en dat die bereiding niet altijd even makkelijk is – 
zeker bij heel lage dosering van actieve bestanddelen – bleek onlangs nog uit een Test 
Aankoop onderzoek1. Fagron, marktleider in magistrale bereidingen, steunt de apotheker 
daarom maximaal, bijvoorbeeld met de recent gelanceerde Fagron Formulations App. 
 
Vandaag de dag betreffen 5 van de 100 voorschriften die apothekers ontvangen, magistrale 
bereidingen. Dit zijn geneesmiddelen die door de apotheek zelf moeten gemaakt worden. 
Het belang hiervan kan niet onderschat worden: men kan immers de vorm (siroop, zalf, …) 
en de dosering aanpassen in functie van de patiënt (een kind, volwassene of bejaarde 
vereisen andere formulaties) en zelfs de smaak kan aangepast worden. In sommige gevallen 
kan een magistrale bereiding ook levensreddend zijn omdat bepaalde geneesmiddelen 
bewaarmiddelen of andere additieven bevatten die bij sommige patiënten overgevoelige 
reacties kunnen uitlokken. Bij magistrale bereidingen kunnen deze specifieke stoffen dan 
weggelaten worden.  
 
Het Test Aankoop onderzoek liet echter uitschijnen dat apothekers niet in staat zijn 
kwalitatieve bereidingen te maken en er geen hoopvolle toekomst is. Fagron is het oneens 
met deze overhaaste conclusie en merkt daarentegen verantwoordelijkheidszin bij 
apothekers rond magistrale bereidingen. Zo was er een opmerkelijke stijging in het aantal 
deelnemers in de Fagron Academy.  In 2015 lieten zo’n 21% van de Belgische apothekers en 
ruim 500 artsen zich er bijscholen op vlak van innovaties en best practices bij magistrale 
bereidingen. Dit bewijst de groeiende toewijding bij apothekers en artsen. Deze tendens 
merkt Fagron ook bij apothekers, apothekersassistenten en artsen in opleiding. Fagron 
beschouwt het als haar maatschappelijke rol om haar kennis rond magistrale bereidingen 
zoveel mogelijk te delen via gastcolleges op universiteiten en hogescholen.  
 
Maar er is meer: om een veilige therapie aan de patiënt te kunnen garanderen is het van 
cruciaal belang dat deze bereidingen volledig conform een gevalideerd bereidingsprotocol 
worden gemaakt. Sinds kort is er de Fagron Formulations App, verkrijgbaar in zowel de  
iTunes Store, als de Android Play Store en de Windows Store. Deze gratis mobiele applicatie 
maakt het mogelijk om snel een magistrale formule op te zoeken aan de hand van een actief                                                         
1 Test Aankoop 25 jan 2016: “Magistrale missers. Bereiding apotheker vaak niet correct.” 



bestanddeel of magistrale basis. De gebruiker vindt er informatie terug over stabiliteiten (op 
basis van wetenschappelijke studies), bereidingswijze en verenigbaarheden. Deze App biedt 
meteen antwoord op vragen als ‘Wat is de ideale crème voor de verwerking van 
erythromycine? of  ‘Wat is de houdbaarheid van een minoxidil schuim?’.  
 
Innovatieve magistrale concepten 
Naast de uitgebreide service en ondersteuning, lanceert Fagron ook innovatieve magistrale 
concepten. Zo biedt het bedrijf trituraties aan of industrieel gemaakte poedermengsels van 
zeer laag gedoseerde actieve bestanddelen. Indien de apotheker de weging zelf manueel 
doet, ligt het risico op weegfouten relatief hoog, wat ook bleek uit de Test Aankoop 
steekproef. Deze trituraties zijn een veilig alternatief.  
 
Dankzij een recente aanpassing in de wetgeving (KB 17 juli 2014) mag de bereiding van 
steriele en risicovolle bereidingen nu ook uitbesteed worden aan gespecialiseerde 
apotheken en ondernemingen die beschikken over de nodige vergunningen. Om aan die 
groeiende vraag van aseptische en/of risicovolle bereidingen te voldoen, opende Fagron in 
2014 een hypermoderne productiesite in Bornem. 80% van de Belgische 
ziekenhuisapotheken maken hier reeds gebruik van en besteden steriele en risicovolle 
bereidingen uit om zo gegarandeerd kwalitatieve producten te hebben. De Bornem site was 
de eerste in België die erkend was om magistrale bereidingen volgens GMP normen (Good 
Manufacturing Practice) uit te voeren. 
 
Fagron blijft sterk geloven in gepersonaliseerde behandelingen en de unieke rol van de 
apotheker hierbij. Fagron zal daarom verder investeren in een magistrale toekomst!  
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