
Ter attentie van de apothekers-titularissen van een ziekenhuisapotheek 
Belangrijk ! 

In het kader van de transparantiepolitiek gevoerd door het fagg wensen wij u nieuwe thematische 

controles aan te kondigen die eerstdaags zullen plaatsvinden in de ziekenhuisapotheken. Deze 

controles hebben betrekking op de maatregelen die voorzien worden om de 

kwaliteit van bereidingen te verzekeren en zijn vooral gericht op de controles die de apotheker 

uitvoert op het eindproduct. 

Het is duidelijk dat de kwaliteit van een bereiding maar kan verzekerd worden door het in de 

apotheek dagelijks in de praktijk toepassen van een hele reeks preventieve maatregelen zowel 

bestemd om vergissingen en onnauwkeurigheden te vermijden, als om de kwaliteit van het 

eindproduct te verzekeren : gebruik van grondstoffen van een goede en gekende kwaliteit, de 

geschiktheid, de kwaliteit en het onderhoud van het werkoppervlak en het materiaal voor 

bereidingen, kritische kijk op de samenstelling van bereidingen rekening houdend met de 

huidige wetenschappelijke standaarden, 100% traceerbaarheid door de weegfiches volledig in te 

vullen, juiste etikettering, documentering, harmonisering van de werkwijze van het apotheekteam, 

autocontrole en externe controle zijn maar enkele aspecten. 

 

Hiermee herinnert het fagg eraan dat de bepalingen van het Therapeutisch Magistraal Formularium 

(TMF), of het nu verplichtingen of aanbevelingen betreft, een belangrijk hulpmiddel vormen voor de 

apotheker en dat deze onweerlegbaar bijdragen tot het maken van bereidingen van goede kwaliteit. 

Wat betreft deze twee naslagwerken wensen wij meer specifiek de aandacht te vestigen op 

enkele punten. 

 

In bepaalde gevallen is het nodig om het werkzaam bestanddeel in de bereiding te 

overdoseren zodat het eindproduct een hoeveelheid werkzaam bestanddeel bevat dat 

beantwoordt aan de opgelegde normen (90-110 % behalve enkele uitzonderingen). 

Daarom voorziet het TMF in : 

- een overdosering van 5% foliumzuur, uitgaande van een 2% trituratie die zo exact mogelijk moet 

bereid worden rekening houdend met het reëel gehalte aan anhydrisch foliumzuur (het watergehalte 

varieert van 5 tot 8,5% afhankelijk van het gebruikte lot), om het verlies gedurende de bereiding te 

compenseren. Om het watergehalte te kennen consulteert men indien nodig het analysecertificaat op 

de website van de leverancier of vraagt men het aan de leverancier. 

NB: Voor de foliumzuurbereidingen die niet gemaakt worden op basis van de trituratie 

van het TMF, blijft de overdosering van minstens 10%, aangeraden in de vorige versie van 

het Therapeutisch Magistraal Formularium, van toepassing. Alleszins moet er op gelet worden 

dat de af te wegen hoeveelheden conform zijn met de minimale afweegmassa van de 

gebruikte weegschaal. 

Meer info op het TMF: 

- CI2f1 2%-TRITURATIE VAN FOLIUMZUUR 

- LII1a1 FOLIUMZUUR GELULES MET 0,4 MG 

- LII1a2 FOLIUMZUUR GELULES MET 4 MG 

- een overdosering van 10 % erythromycine om de verliezen door degradatie van de 

substantie te compenseren (een overdosering van 20% wordt zelfs voorzien voor de 

hydrofiele gel op basis van erythromycine en benzoylperoxide), 

- een overdosering van 10% dithranol ter compensatie van verliezen als gevolg van 

degradatie, 

- een overdosering van 5 % voor de bereidingen waarbij het gehalte aan actief 

bestanddeel lager is dan 10 mg per eenheidsdosis. 

Trituraties voor inwendig gebruik worden best gemaakt met een kleurstof om de 

homogeniteit van het mengsel te kunnen controleren. 

 

https://www.tmf-ftm.be/nl_NL/web/pharmacist/ftm/c/ci/ci2/ci2f/ci2f1
https://www.tmf-ftm.be/nl_NL/web/pharmacist/ftm/l/lii/lii1/lii1a/lii1a1
https://www.tmf-ftm.be/nl_NL/web/pharmacist/ftm/l/lii/lii1/lii1a/lii1a2
lieec01
Highlight

lieec01
Highlight

lieec01
Highlight

lieec01
Highlight

lieec01
Highlight

lieec01
Highlight



In deze context zullen de inspecteurs vanaf 1 oktober 2016 extra aandacht besteden aan de volgende 

elementen: 

- De verplichting om enkel grondstoffen conform aan het KB van 19 december 1997 te bezitten 

en gebruiken 

- De aanbeveling om een perfecte traceerbaarheid te verzekeren van alle gerealiseerde 

bereidingen door een etikettering die toelaat om snel en zonder twijfel de corresponderende 

perfect ingevulde weegfiche terug te vinden 

- De aanbeveling om een controle uit te voeren op het afgewerkte product, onder andere een test 

op massa uniformiteit voor de bereidingen in eenheidsdosissen, een grondig onderzoek van de 

organoleptische aard of nog een pH meting op bepaalde vloeibare en semi-solide bereidingen. 

Het zal onder andere geverifieerd worden of de controles op het afgewerkte product 

gedocumenteerd zijn wanneer ze uitgevoerd worden. 

- De raadpleging van het Therapeutisch Magistraal Formularium en het respecteren van zijn 

inhoud, zoals bijvoorbeeld de noodzaak om bepaalde actieve ingrediënten te overdoseren of 

het toevoegen van een gekleurde merkstof aan de trituraties van poeder (behalve als deze 

trituratie bestemd is voor een bereiding van een zalf, gel of crème). 

Ter herinnering : 

- De grondstoffen – op de website van het FAGG is hier een rubriek aan gewijd : 

http://afmps.be/nl/MENSELIJK_gebruik/bijzondere_producten/grondstoffen  

- Het Therapeutisch Magistraal Formularium – Derde editie kan geraadpleegd worden op de website 

van het fagg : https://www.tmf-ftm.be/nl_NL/web/pharmacist/welcome  

- Een methode voor het testen van de gewichtsspreiding van gelulen wordt beschreven in het TMF 

op pagina BII1: CAPSULES / Eigenschappen. Deze wordt uitgevoerd op 10 willekeurige  gelulen. 

Ter beheersing van de risico’s raden wij aan om de test uit te voeren op één  gelule van elk van de 

4 hoeken van de gelulier, een gelule van het midden van de gelulier en 5 andere willekeurig 

genomen gelulen. 

- De inlichtingen betreffende het toevoegen van een kleurstof aan trituraties worden hernomen in 

het TMF op pagina A. ALGEMENE INFORMATIE OVER HET MAGISTRAAL 

VOORSCHRIFT / A5. BEREIDINGSVOORSCHRIFTEN / Trituraties. 

 

Onze inspecteurs (gegevens: www.fagg-afmps.be, rubriek Distributie en aflevering, apotheken voor 

het publiek geopend/ ziekenhuisapotheken) blijven tot uw beschikking om op uw vragen te 

antwoorden. 

 

 

http://afmps.be/nl/MENSELIJK_gebruik/bijzondere_producten/grondstoffen
https://www.tmf-ftm.be/nl_NL/web/pharmacist/welcome
https://www.tmf-ftm.be/nl_NL/web/pharmacist/ftm/b/bii/bii1
https://www.tmf-ftm.be/nl_NL/web/pharmacist/welcome#FTM-CATEGORY-50-671
https://www.tmf-ftm.be/nl_NL/web/pharmacist/welcome#FTM-CATEGORY-50-671
http://www.fagg-afmps.be/
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