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Het beroep van apothekersassistent is aan allerlei veranderingen onderhevig. Hierdoor 
sluit het huidige Kwalificatiedossier apothekersassistent onvoldoende aan op de 
beroepspraktijk. Vanaf schooljaar 2016/2017 geldt een nieuw Kwalificatiedossier 
apothekersassistent in het onderwijs, dat voorziet in een betere aansluiting tussen 
onderwijs en beroepspraktijk. De volgende kerntaken staan hierin centraal: verzorgen 
van medicatiebegeleiding, het verlenen van niet-receptgestuurde zorg, het bieden van 
productzorg, en kwaliteit en deskundigheid. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) 
heeft het CINOP opdracht gegeven een servicedocument te maken bij het nieuwe 
Kwalificatiedossier apothekersassistent. Hierin is in samenspraak met beroepspraktijk 
en onderwijs beschreven wat verwacht mag worden aan kennis en vaardigheden van 
een startende apothekersassistent. 

Het resultaat is een breed gedragen servicedocument dat het onderwijs een handvat 
geeft om het onderwijsprogramma verder invulling te geven en het werkveld een basis 
biedt om startende apothekersassistenten te faciliteren in hun persoonlijke groei tot 
een vakvolwassen beroepsbeoefenaar. Ik wil dan ook iedereen bedanken die heeft 
meegewerkt aan het tot stand komen van het servicedocument.

Lex Voitus van Hamme
Directeur Stichting Bedrijfsfonds Apotheken
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Inleiding

Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) heeft het CINOP opdracht gegeven 
een servicedocument te ontwikkelen bij het nieuwe Kwalificatiedossier 
apothekersassistent, dat in 2016-2017 wordt geïmplementeerd. In het 
kwalificatiedossier zijn de kerntaken en werkprocessen beschreven waaraan de 
opleiding apothekersassistent moet voldoen. Het bevat een opsomming van vakkennis 
en vaardigheden die weliswaar richting geeft aan welke voorwaarden een startende 
apothekersassistent dient te voldoen, maar is op onderdelen weinig specifiek. 
Het servicedocument moet helderheid bieden over wat de branche aan kennis en 
vaardigheden verwacht van een startende apothekersassistent. Het geeft daarmee 
richting en houvast aan het onderwijs wat betreft de vormgeving en uitvoering van de 
beroepsopleiding en examinering. Daarnaast biedt het servicedocument het werkveld 
een kader voor wat men kan verwachten van een gediplomeerde assistent. 

Het kwalificatiedossier is voor langere tijd vastgesteld en is vanwege wenselijke 
duurzaamheid op een hoger abstractieniveau geformuleerd. Een servicedocument 
biedt de mogelijkheid om actuele ontwikkelingen, wensen en verwachtingen te 
formuleren en zo mogelijk in onderlinge afstemming te actualiseren. Dit document 
wordt na het schooljaar 2015-2016 geëvalueerd en op basis daarvan bijgesteld. Ook zal 
dan een revisie van de inhoud plaatsvinden op basis van ontwikkelingen in de markt en 
het onderwijs.

Het servicedocument is tot stand gekomen door vertegenwoordigers van het 
onderwijs en/of het werkveld (openbare farmacie en ziekenhuisfarmacie) te raadplegen 
wat volgens hen een aanvulling of verdere uitleg is van het kwalificatiedossier. 
Vervolgens is het servicedocument door een bredere groep inhoudsdeskundigen van 
feedback voorzien.

Het servicedocument is onderverdeeld in twee delen: deel 1 betreft het basisdeel van 
het Kwalificatiedossier apothekersassistent en deel 2 betreft het keuzedeel Bereiden 
en aseptisch handelen. Er is voor gekozen het keuzedeel Bereiden en aseptisch 
handelen ook uit te werken in een servicedocument, omdat dit onderwerp zowel in het 
onderwijs als het werkveld voor veel discussie zorgt. 
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Deel 1: Basisdeel Kwalificatiedossier 
 apothekersassistent

 1.1 Medicatieveiligheid 
De afhandeling van interactiesignalen en medisch-
farmaceutische beslisregels. De AA signaleert als 
de medicatie van een cliënt niet synchroon loopt en 
constateert een gebrekkige therapietrouw. Ze1 weet wat 
te doen in deze situaties (op basis van de werkafspraken 
in de apotheek). De AA:
• weet welke soorten interacties er zijn en waar ze 

gedegen simpele informatie over interacties kan 
vinden;

• handelt interacties af volgens de kennisbanktekst.
• heeft kennis van relevante contra-indicaties, weet 

wat de achtergronden zijn en hoe ze afgehandeld 
moeten worden;

• weet wat medisch-farmaceutische beslisregels zijn en 
waarom ze er zijn;

• handelt medisch-farmaceutische beslisregels af.

Tijdens het verwerken van recepten komt de AA een 
aantal medicatiebewakingssignalen en medisch-
farmaceutische beslisregels tegen die zij moet 
afhandelen. Te kennen beslisregels:
1 Maagprotectie bij risicopatiënten met TAR-gebruik.
2 Maagbescherming bij behandeling met NSAID of TAR 

gestopt na afloop behandeling.
3 Opioïd-gebruikers met laxans.
4 Gebruik antimycotica bij inhalatiecorticosteroïden 

(goed toepassen inhalatietechniek).
5 Te vroeg terugkomen voor luchtwegverwijders bij 

astma.
6 Afleveren dosisaerosol met voorzetkamer.
7 NSAID-gebruik >70 jaar waarbij maagprotectie 

noodzakelijk is.
8 NSAID-gebruik bij risicopatiënten met 

maagprotectie.
9 Foliumzuur bij MTX-gebruik.
10 Slaapmiddelen minder of gelijk aan 15 dagen.
11 Co-trimoxazol met coumarines.
12 Interactie coumarines met miconazol.
13 Interactie methotrexaat met cotrimoxazol of 

trimethoprim.

1 Waar ze/zij staat, kan ook hij gelezen worden.

Naast deze zeer relevante interacties/meldingen handelt 
de AA de door het apotheekinformatiesysteem gemelde 
interacties af, conform de G-standaard schermmeldingen 
en  adviezen.

Contra-indicatiemeldingen dienen afgehandeld te 
worden conform de schermmeldingen en adviezen van 
het apotheekinformatiesysteem.

1.2 Anatomie, fysiologie, pathologie, farmacologie 
De AA voert in begrijpelijk Nederlands het gesprek 
over een geneesmiddel dat (nieuw of voor het eerst) 
wordt uitgegeven aan de cliënt. Daarvoor is nodig: alle 
kennis om de cliënt het juiste geneesmiddel, in de juiste 
dosering en toedieningswijze en met het juiste advies 
te verstrekken. De AA heeft kennis over de werking, 
bijwerking(en), kinetiek, dosering en toedieningswijze 
van geneesmiddelen, welke interacties het middel kan 
geven en voor welke indicatie(s) het geneesmiddel 
voorgeschreven wordt. De AA:
• beheerst uitgebreide basiskennis over anatomie, 

fysiologie, pathologie (biologie) en farmacologie: 
hoe werkt het menselijke lichaam? Het gaat om de 
aandoeningen zoals in tabel 1 genoemd;

• kent medische termen om informatie te kunnen lezen 
(terminologie, afkortingen doseringen);

• legt uit in welke groep een geneesmiddel valt en 
typeert de geneesmiddelengroep;

• benoemt stofnamen en merknamen wanneer geen 
generieke varianten van het geneesmiddel aanwezig 
zijn. Kent de farmacotherapeutische hoofd- en 
subgroep van het geneesmiddel;

• legt uit hoe en hoe lang een geneesmiddel werkt, 
opgenomen wordt en uitgescheiden wordt door het 
lichaam (kinetiek) aan de hand van informatie in de 
bijsluiter;

• kent de werking, bijwerking, interacties en contra-
indicaties (intoleranties en allergieën) van de meest 
gebruikte geneesmiddelen in Nederland. Globaal is 
dat de Top 250 geneesmiddelen conform de Stichting 
Farmaceutische Kengetallen. In de praktijk zullen dat 
de 5 tot 10 meest voorgeschreven geneesmiddelen 
per farmacotherapeutische groep zijn;

Dit is het servicedocument voor het basisdeel van het Kwalificatiedossier 
(KD) apothekersassistent (AA). Het uitgangspunt bij het opstellen van dit 
servicedocument is dat de docenten die lesgeven aan de opleidingen tot 
apothekersassistent, goed op de hoogte zijn van wat een AA moet weten (kennen) 
en kunnen. Sommige onderdelen uit het KD mogen wat meer inhoudelijk worden 
beschreven. 

De structuur van het servicedocument volgt de structuur van het KD: er zijn vier kern–
taken, per kerntaak is een aantal onderwerpen weergegeven. Deze onderwerpen zijn 
geselecteerd uit het onderdeel ‘kennis en vaardigheden’ van het KD en waar nodig nader 
uitgewerkt. Het doel van het servicedocument is het onderwijs een handvat te bieden bij 
het vertalen van het KD naar onderwijs en is daarmee een aanvulling op het KD. 

Kerntaak 1: verzorgt medicatiebegeleiding
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• weet hoe een interactie tussen geneesmiddelen 
tot stand komt. Hierbij gaat het om de principes 
van farmacodynamische, farmacokinetische en 
farmaceutische interacties;

• weet waar alle informatie over het geneesmiddel te 
vinden is, zoals www.apotheek.nl (naslagwerken, 
KNMP Kennisbank, Informatorium Medicamentorum, 
Kinderformularium, Farmacotherapeutisch Kompas 
enzovoort).

1.3 Preventieve maatregelen en leefstijlinterventies
De AA heeft kennis van de voorlichtingsadviezen over 
stoppen met roken, voedingsadviezen, alcoholgebruik en 
bewegen.

1.4 Patiëntveiligheid 
Bij patiëntveiligheid gaat het om het inzicht in waar 
problemen kunnen ontstaan en/of fouten gemaakt 
kunnen worden bij geneesmiddelengebruik, zoals 
therapietrouw, ordenings- en doseringsproblemen en 
het juist gebruik van geneesmiddelen. De AA heeft 
kennis van de verschillende doelgroepen (zie item 
1.6 Cliëntgroepen) en hun fysieke kenmerken die 
van toepassing zijn op de werking/bijwerkingen van 
geneesmiddelen. Ze past het geneesmiddelengebruik 
aan de verschillende doelgroepen aan (rekening houdend 
met slikproblemen, handfunctie, verschil in opname 
en verwerking in het lichaam, bij islamitische cliënten 
rekening houdend met de ramadan). 

1.5 Geldende zorgprestaties in de farmacie in het kader  
 van kostenbeheersing

De AA weet waar de prijs van een geneesmiddel uit 
bestaat. Daarnaast kan bij een eerste uitgifte nog de 
prestatie ‘begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel 
(BNG)’ in rekening worden gebracht. Voor inhalatie- 
of injectiemiddelen kan tevens de ‘instructie UR-
geneesmiddel gerelateerd hulpmiddel’ worden 
gedeclareerd.

1 Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel.
2 Uitgifte nieuw geneesmiddel.
3 Terhandstelling van een UR-geneesmiddel. 
4 Instructie cliënt UR-geneesmiddel gerelateerd 

hulpmiddel. 
5 Medicatiebeoordeling chronisch UR-

geneesmiddelengebruik. 
6 Farmaceutische begeleiding bij dagbehandeling/

polikliniekbezoek. 
7 Farmaceutische begeleiding bij ziekenhuisopname. 
8 Farmaceutische begeleiding i.v.m. ontslag uit het 

ziekenhuis. 

1.6 Cliëntgroepen
In tabel 1 staan in de eerste kolom de doelgroepen 
genoemd waarmee de AA contact heeft in de apotheek. 
Zie ook patiëntveiligheid.

1.7 Vaardigheden
• De AA werkt met Microsoft Office: Word, Excel of 

een vergelijkbaar programma.
• De AA werkt met het Apotheek 

informatiemanagementsysteem (digitaal info 
systeem).

Tabel 1: onderwerpen per keuzedeel
KD Basis
doelgroepen

Keuzedeel FPZ Keuzedeel FPZ
ziektebeelden

Keuzedeel Intra- en 
transmurale zorg

Keuzedeel Eerstelijns- en 
ketenzorg

Leeftijdsgroepen:
 – jeugdigen
 – volwassenen
 – ouderen

Culturele achtergronden:
 – diversiteit
 – islamitische 

achtergrond

Chronisch zieken

 – Zwangere cliënten 
en cliënten die 
borstvoeding geven

 – Jeugdigen (kinderen)
 – Ouderen

Cliënten met:
 – chronische 

aandoeningen
 – multimorbiditeit 
 – lichamelijke en/

of zintuiglijke 
beperkingen

 – verstandelijke 
beperking

 – verslavings-
problematiek

 – psychiatrische 
aandoeningen

 – Diabetes
 – Astma/COPD
 – CVRM: 

cardiovasculair 
risicomanagement

 – Reumatische 
aandoeningen

 – Infectieziekten
 – Huidaandoeningen
 – Maag-darmaan-

doeningen
 – KNO-problematiek
 – Oogaandoeningen
 – Psychiatrische 

aandoeningen
 – Pijnbestrijding en 

palliatieve zorg

Cliënten (in het 
ziekenhuis met):

 – hart- en vaatziekten
 – COPD
 – kanker
 – IVF
 – reuma
 – terminale patiënten
 – kwetsbare ouderen

 – Cliënten met slik- en 
gehoor-problemen

 – Laaggeletterdheid
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2.1 Zelfzorgstandaarden
De AA geeft advies conform de zelfzorgstandaarden. 
De AA stelt de WHAM-vragen en kent de alarmsignalen 
waarbij de cliënt naar de arts verwezen wordt. De AA 
kent de eerstekeusmiddelen uit de zelfzorgstandaarden 
inclusief veelvoorkomende bijwerkingen.

Beschikbare zelfzorgstandaarden: 
• Aambeien 
• Acne 
• Allergisch rinitis Diarree 
• Hoofdluis 
• Hoofdpijn 
• Hoofdroos 
• Kinderziektes 
• Koortslip 
• Maagklachten 
• Menstruatieklachten 
• Obstipatie
• Reisziekte
• Spierpijn, gewrichtspijn en kneuzingen
• Stoppen met roken
• Vaginale schimmelinfecties

• Verkoudheid, griep en hoest
• Voetschimmel
• Wondjes
• Wormen
• Wratten

2.2 UA-middelen (inclusief aandoeningen)
De AA weet welke middelen behoren tot de UA-middelen 
(of weet te achterhalen of een zelfzorgmiddel behoort 
tot de UA-middelen). De AA kent de vragenlijsten die 
horen bij de UA-middelen en kan deze gebruiken, en kent 
de redenen waarom zelfzorg met deze middelen met 
extra voorzorgsmaatregelen is omgeven.

2.3 Toedieningsvormen van medicatie
Elke toedieningsweg kent zijn eigen toedieningsvormen. 
Voor de toediening via de mond bestaan 
toedieningsvormen als dranken, tabletten of capsules. 
Voor lokale toediening bestaan neusdruppels, 
oogdruppels, maar ook zalven en crèmes. Elke 
toedieningsvorm kent een eigen gebruiksaanwijzing en 
gebruiksadviezen. Een AA kent al deze bijzonderheden, 
zodat ze het juiste gebruik aan de cliënt kan uitleggen.

Tabel 2: toedieningsvormen medicatie
Toedieningsweg Toedieningsvorm Toevoeging

Oraal Capsule

Lokaal Capsule Inhalatiecapsules zijn voor lokaal gebruik in de onderste luchtwegen

Cutaan Crème Cutaan: m.b.t. de huid

Oraal Drank

Cutaan Emulsie (liniment)

Cutaan Hydrogel Bij open wonden steriel

Lokaal Inhalatiepoeder/vloeistof Voor lokaal gebruik in de luchtwegen

Parenteraal Injectievloeistof/infuus

Oraal orofaryngeaal Orale gel Orofaryngeaal is via slijmvlies in de mond

Cutaan Oplossing voor cutaan gebruik

Rectaal Klysma

Orofaryngeaal Mondspoeling

Nasaal Neusdruppel/spray/zalf

Oculair Oogdruppel/wassing/zalf

Auriculair Oordruppel/oorzalf Steriel indien oordruppel in het middenoor kan komen (kapot 
trommelvlies)

Vaginaal Ovules 

Cutaan Pasta

Transdermaal/ 
algemeen

Pleisters Middels opname door de huid komt het geneesmiddel in de 
bloedsomloop

Oraal Poeders

(Trans)cutaan Spoelvloeistof/spoeling In contact met bloedvaten, wonden, beschadigde slijmvliezen of in 
lichaamsholten

Cutaan Strooipoeder

Cutaan Suspensie cutaan

Oraal, lokaal in de 
mondholte

Tabletten, kauwtabletten, 
zuigtabletten, smelttabletten

Er zijn meerdere toedieningswegen voor tabletten; oraal is het meest 
gangbaar

Cutaan Zalf

Rectaal Zetpillen

Cutaan niet steriel Emulsie voor cutaan gebruik

Kerntaak 2: verleent niet-receptgestuurde zorg aan de cliënt 
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In het servicedocument voor het keuzedeel Bereiden 
en aseptisch handelen is terug te vinden wat onder 
bereiden verstaan wordt. Bij productzorg gaat het 
over het afleveren van producten en daarbij het geven 
van productinformatie, zoals gebruiksadviezen, 
bewaaradviezen, gebruikstermijnen (voor en na openen 
van de verpakking) en bewaarcondities (kamer- vs 
koelkasttemperatuur en temperatuurverdeling in de 
koelkast). 

3.1 Geautomatiseerde distributiesystemen (GDS) in het 
 kader van logistiek en beheer

Elke AA weet globaal hoe het afhandelen van de levering 
van weekdoseersystemen werkt. De AA weet hoe en 
waar een medicatierol gemaakt wordt, hoe een GDS 
werkt en hoe het logistieke systeem in een apotheek 
werkt.

3.2 De farmaceutische distributieketen ten behoeve van 
 logistieke processen

Elke AA weet welke soorten leveranciers er zijn (waar 
iets besteld moet worden): gespecialiseerde apotheken 
(die zich toegelegd hebben op een beperkt aantal 
geneesmiddelen, vaak doordat zij een vergunning 
hebben voor de levering van dat geneesmiddel), 
bereidingsapotheken, leveringen via het ziekenhuis, 
groothandels.

3.3 VTGM
De AA weet wat VTGM is en past eenvoudige VTGM toe, 
zoals het zodanig gereedmaken van het geneesmiddel, 
dat de cliënt de berekende dosis zonder verdere 
bewerking kan innemen, zichzelf kan toedienen of 
toegediend kan krijgen (LNA). Voorbeeld hiervan is het 
aanmaken van een antibioticasuspensie. De AA weet hoe 
alle handelingen uitgevoerd zouden moeten worden voor 
eenvoudige en complexe VTGM (steriel en niet-steriel).

Kerntaak 3: biedt productzorg 

Kerntaak 4: werkt aan kwaliteit en deskundigheid

4.1 Aangrenzende disciplines binnen de eerste- en  
 tweedelijns gezondheidszorg 

De AA kent de verschillende aangrenzende disciplines 
rondom de apotheek en wat zij doen. Ook is de AA op de 
hoogte van de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg 
en wat ze doen:
• huisartsenzorg
• basis GGZ
• specialistische GGZ
• verslavingszorg
• zelfstandige behandelklinieken (ZBC)
• ziekenhuizen
• verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg (VVT)
• tandarts
• verloskundige
• fysiotherapeut
• ziekenhuiszorg versus poliklinisch zorg.

4.2 Geldende relevante wet- en regelgeving, procedures 
  en protocollen met betrekking tot kwaliteitszorg

De AA weet hoe de zorg in Nederland georganiseerd is 
en dat de apotheek aan kwaliteitseisen moet voldoen. 
De kwaliteitseisen worden opgelegd aan en door de 
beroepsorganisaties (KNMP, NVZA) en de Inspectie voor 
de Gezondheidszorg (IGZ). 
 

De AA:
• kent de HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in 

de Zorgsector): kwaliteitskeurmerk;
• kent de richtlijnen KNMP, zoals de Richtlijn ter hand 

stellen, en past deze toe;
• kent recalls van geneesmiddelen; zij kan een oranje 

hand enveloppe herkennen en vragen van cliënten 
hierover beantwoorden;

• weet dat NHG/CBO (richtlijnen voor het voorschrijven 
van medicatie bij ziekten) bestaan: hoe een arts 
ertoe komt om bepaalde middelen voor te schrijven 
(nationale richtlijnen);

• kent zorgpaden: initiatieven (lokaal-nationaal) hoe 
je een cliënt over de eerste en tweede lijn heen moet 
behandelen (zorg ontschotten) (ook geschikt voor 
keuzedeel Ketenzorg transmuraal). Apotheek is meer 
een medebehandelaar in plaats van een leverancier. 
Informeren en advies geven, overleggen: rol van de 
AA in het zorgpad;

• weet dat er een generiek zorgpad is waarin 
staat beschreven waarmee een apotheek zich 
moet bezighouden en hoe een stadsapotheek, 
ziekenhuisapotheek en poliklinische apotheek 
samenwerken. 

Richtlijnen zijn uitgewerkt naar protocollen per apotheek. 
In de les ook toegepast door protocollair te werken. 
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Deel 2: Keuzedeel Bereiden en  
 aseptisch handelen 

Deel 2 is het servicedocument voor het keuzedeel Bereiden en aseptisch 
handelen, behorend bij het Kwalificatiedossier (KD) apothekersassistent (AA). 
Het uitgangspunt bij het opstellen van dit servicedocument is dat de docenten die 
lesgeven aan de opleidingen tot apothekersassistent, goed op de hoogte zijn van 
wat een AA moet weten (kennen) en kunnen. Echter, sommige onderdelen uit het 
keuzedeel mogen wat meer inhoudelijk worden beschreven. 

Het keuzedeel Bereiden en aseptische handelen bevat één kerntaak met één 
werkproces, met daarbij een opsomming van kennis en vaardigheden. Uit deze 
opsomming is een aantal onderwerpen gekozen die in dit document verder zijn 
toegelicht. Daarnaast is in dit document een lijst met bereidingen weergeven die de 
AA na het volgen van het keuzedeel Bereiden en aseptisch handelen moet kennen en 
kunnen (ze beheerst de bereiding), evenals een lijst van bereidingen die ze1  kent en 
gezien heeft. Voor het keuzedeel Bereiden en aseptisch handelen geldt dat de AA:
• voor de eerste lijst moet beschikken over kennis en kunde om de genoemde 

bereidingen uit te kunnen voeren;
• voor de tweede lijst moet beschikken over kennis hoe de bereidingen uitgevoerd 

moeten worden en deze bereidingen een keer heeft gezien.

Onderwerpen
1 Basishandelingen en aseptische handelingen bij bereiden
2 Toedieningsvormen en bereidingsmethoden: 

a lijst van uit te voeren bereidingen 
b lijst van bereidingen: kennen en gezien hebben

3 Normen en procedures
4 Grondstoffen, materialen en apparatuur
5 Houdbaarheid en bewaarcondities
6 Farmaceutisch rekenen

1 Waar ze/zij staat, kan ook hij gelezen worden.
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2.1 Basishandelingen en aseptische handelingen  
 bij bereiden

Voor grootschalige (industriële) bereiding van 
geneesmiddelen zijn er de richtlijnen van de 
Europese Good Manufacturing Practice voor 
humane geneesmiddelen. Deze gelden voor 
humane geneesmiddelen die in de handel worden 
gebracht, voor geneesmiddelen die voor klinisch 
geneesmiddelenonderzoek worden bereid en voor 
geneesmiddelen die worden doorgeleverd. Kleinschalige 
bereidingen voor eigen cliënten zijn veelal niet 
opgenomen in de Europese GMP. Hiervoor zijn op 
de situatie aangepaste richtlijnen beschikbaar, zoals 
de GMP-z (ziekenhuisfarmacie van de NVZA) en de 
KNMP Richtlijn Bereiden, voor de apotheekpraktijk per 
onderdeel uitgewerkt in LNA-procedures.
De GMP is erop gericht dat het inbouwen van kwaliteit 
in alle onderdelen van het bereidingsproces aanwezig is. 
Door procesbeheersing, in aanvulling op de analyse van 
het product, kan daardoor de vereiste kwaliteit worden 
gegarandeerd, mits deze procesbeheersing in alle 
stappen van het bereidingsproces is ingebouwd.
Bereidingen in de Nederlandse apotheeksetting 
verschillen in omvang en complexiteit. De schaalgrootte 
kan variëren van maatwerk voor één cliënt tot 
voorraadbereiding voor vele cliënten. De complexiteit 
kan uiteenlopen van het voor toediening gereedmaken 
(VTGM) van een handelsproduct tot ingewikkelde 
bereidingen uit grondstoffen.
Bereidingen zijn onder te verdelen in 
voorraadbereidingen en individuele bereidingen. 
Producten die vaak worden voorgeschreven en waaraan 
door stabiliteitsonderzoek een houdbaarheidstermijn  
kan worden toegekend, kunnen op voorraad worden 
bereid aan de hand van een gestandaardiseerd 
bereidingsvoorschrift (bijvoorbeeld een FNA-
voorschrift).
Individuele bereidingen betreffen producten die minder 
vaak voorkomen, een korte houdbaarheid hebben en/
of in wisselende samenstelling voorgeschreven worden, 
en op naam van de cliënt zijn. Bij voorkeur wordt hierbij 
een Gestandaardiseerd Individueel Bereidingsvoorschrift 
gebruikt omdat dit de beste garantie biedt voor 
een reproduceerbare bereiding. Als er geen 
gestandaardiseerd bereidingsvoorschrift beschikbaar 
is, dan zal er een Niet Gestandaardiseerd Individueel 
Bereidingsvoorschrift worden opgesteld. Hiervoor wordt 
gebruikgemaakt van de algemene principes die per 
farmaceutische vorm (ofwel type bereiding) als LNA-
procedures beschikbaar zijn op de KNMP Kennisbank.

Veel uitgevoerd maatwerk voor individuele 
patiëntenzorg betreft het Voor Toediening Gereed 
Maken (VTGM). Hierbij wordt veelal uitgegaan van 
handelsproducten of halffabricaten. Voorbeelden van 
niet-steriele handelingen zijn het aanmaken van een 
antibiotica-suspensie, het aanmaken van sommige 
oordruppels, het uitvullen van een crème of zalf in 
een tube, het uittellen van tabletten, het halveren van 
tabletten, of van steriele handelingen zoals het oplossen 
en verdunnen van een poeder voor injectie of het vullen 
van een cassette met een oplossing uit morfine-injecties. 

Het Laboratorium Nederlandse Apotheken (LNA) heeft 
als definitie voor VTGM ‘Het gereedmaken van het 
geneesmiddel, zodanig dat de patiënt de berekende 
dosis zonder verdere bewerking kan innemen, zichzelf 
kan toedienen of toegediend kan krijgen’.

Indeling bereidingen

Bereiden in een apotheek is een belangrijke manier 
om te voorzien in de noodzakelijke geneesmiddelen 
die niet in de handel zijn. Apotheekbereidingen zijn 
bereidingen van geneesmiddelen op kleine schaal met 
een onderverdeling in drie typen bereidingen:
1 Bereiden uit grondstoffen
2 Aanpassen van handelspreparaten
3 Voor toediening gereedmaken (VTGM).
In Nederland wordt veelal een onderscheid gemaakt 
tussen niet-steriele en steriele bereidingen. Daarbij 
kunnen geneesmiddelen op voorraad worden gemaakt of 
op individueel patiëntniveau.

Niet-steriele bereidingen zijn onder te verdelen in:
• bereiden uit grondstoffen, bijvoorbeeld het bereiden 

van dranken, capsules of zetpillen;
• VTGM, bijvoorbeeld verdunningsreeksen voor 

allergologie.

Steriele geneesmiddelen zijn onder te verdelen in:
• steriele bereidingen, waarbij het product bereidt 

wordt uit grondstoffen, bijvoorbeeld infusen of 
oogdruppels, waarna deze bereidingen gesteriliseerd 
worden;

• aseptische bereidingen, waarbij geen sterilisatie in de 
eindverpakking kan worden toegepast;

• VTGM waarbij aseptische handelingen aan steriele 
geneesmiddelen worden verricht om deze gereed 
te maken voor toediening aan de cliënt. Bij deze 
bereiding wordt uitgegaan van steriele producten en 
wordt gewerkt met gesloten systemen en een korte 
duur van de handeling. Deze producten hebben een 
korte bewaartermijn voor toediening.

In basisdeel KD AA: alle toedieningsvormen eenvoudig weergeven; 
wat is het, waar wordt het voor gebruikt en waarom, met 
een klein aantal voorbeelden die eenmalig bereid worden (de 
onderwijsinstellingen hebben de keuze om alleen de bereidingen te 
laten zien of dat de AA de bereidingen zelf uitvoert).
In basisdeel de genoemde niet-steriele VTGM-handelingen uitvoeren.
In keuzedeel alle toedieningsvormen uitwerken. Deze moeten ook 
gemaakt (kunnen) worden. Hierbij hoort ook: onverenigbaarheden, 
oplosbaarheden etc. 
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2.2 Toedieningsvormen en bereidingsmethoden
De toedieningsweg van een geneesmiddel (bijvoorbeeld 
oraal als tablet of parenteraal via een intraveneuze 
injectie), de wijze waarop het geneesmiddel door de 
gekozen toedieningsvorm wordt afgegeven en de manier 
waarop het lichaam met het geneesmiddel omgaat, zijn 
samen bepalend voor de uiteindelijke werkingsduur en de 
effectiviteit van het geneesmiddel, en voor het optreden 
van bijwerkingen.
Geneesmiddelen kunnen op verschillende manieren in 
of op het lichaam worden gebracht. Voor elk van deze 
toedieningswegen zijn verschillende toedieningsvormen 
(zie tabel 3).

De AA:
• kent de verschillende toedieningsvormen, 

weet wat iedere toedieningsvorm inhoudt, hoe 
deze toedieningsvorm bereid wordt en past de 
bijbehorende procedure(-s) toe;

• weet waar de bereiding uitgevoerd (dan wel 
besteld) moet worden (ziekenhuis, grootbereider, 
groothandel);

• leest en voert het bereidingsprotocol uit (inclusief 
aseptisch handelen);

• voert verschillende vormen van bereidingen uit, zowel 
voorraad als individuele bereidingen;

• bereidt verschillende toedieningsvormen van 
medicijnen volgens de geldende kwaliteitsnormen;

• kent het principe en de procedures van aseptisch 
handelen en past dit toe tijdens bereidingen:

 – voert aseptische handelingen uit (zonder dat er 
contaminatie plaatsvindt);

 – weet hoe luchtstromen bij aseptisch handelen 
werken;

 – kent de principes van farmaceutische 
microbiologie;

 – weet hoe de werkplek schoongemaakt en 
gedesinfecteerd moet worden.

• kent de toedieningswegen: welke er zijn;
• weet van de toedieningsvormen:

 – welke er zijn;
 – uiterlijke kenmerken en de verschillen;
 – doel van de toedieningsvormen;
 – onderbouwt waarom er voor een bepaalde 

toedieningsvorm (emulsie en geen oplossing) 
gekozen wordt;

 – kent de (kwaliteits-)eisen die aan 
toedieningsvormen gesteld worden (parenteralia 
steriel, helder en vrij van deeltjes);

 – kent de gebruikersadviezen van de 
toedieningsvorm;

 – kent de gebruikstermijnen van de verschillende 
toedieningsvormen.

• maakt met behulp van de LNA-procedures een 
eenvoudig bereidingsprotocol voor een niet 
gestandaardiseerde individuele bereiding.

Tabel 3: toedieningsvormen en bereidingsmethoden
Toedieningsvorm Toedieningsweg Steriel/niet steriel Toevoeging

Capsule Oraal Niet steriel

Crème Cutaan Niet steriel Cutaan: m.b.t. de huid

Drank Oraal Niet steriel

Hydrogel Cutaan Niet steriel Bij open wonden steriel

Injectievloeistof / Infuus Parenteraal Steriel

Orale gel Oraal orofaryngeaal Niet steriel Orofaryngeaal is via slijmvlies in de mond

Oplossing voor cutaan gebruik Cutaan Niet steriel

Klysma Rectaal Niet steriel

Mondspoeling Orofaryngeaal Niet steriel

Neusdruppel/spray/zalf Nasaal Niet steriel

Oogdruppel/wassing/zalf Oculair Steriel

Oordruppel Auriculair Niet steriel 
Steriel

Steriel indien oordruppel in het middenoor 
kan komen (kapot trommelvlies)

Pasta Cutaan Niet steriel

Poeders Oraal Niet steriel

Spoelvloeistof/spoeling (Trans)cutaan Steriel In contact met bloedvaten, wonden, 
beschadigde slijmvliezen of in 
lichaamsholten

Strooipoeder Cutaan Niet steriel

Suspensie cutaan Cutaan Niet steriel

Zalf Cutaan Niet steriel

Zetpillen Rectaal Niet steriel

Oplossing voor cutaan gebruik Cutaan Niet steriel
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Tabel 4: normen en procedures
Kwaliteitseisen Keuzedeel Bereiden

De AA:

1. GMP en GMP-z Weet wat het is en waarvoor het wordt gebruikt. 

2. Nederlandse Apotheek Norm (NAN) Weet wat het is en waarvoor het wordt gebruikt.

3. Ziekenhuis Apotheek Norm (ZAN) Weet wat het is en waarvoor het wordt gebruikt.

4. Europese farmacopee Weet wat het is en waarvoor het wordt gebruikt.

5. FNA en LNA
a. FNA voorschriften en commentaar kunnen lezen;
b. Zelf eenvoudig een Niet Gestandaardiseerd Individueel Bereidingsvoorschrift 

kunnen opstellen vanuit LNA-procedures
c. VTGM

Weet wat het is en waarvoor het wordt gebruikt.
Zoekt op en interpreteert.
Past (op maat) de procedures toe.

6. Software-applicaties
Er worden verschillende programma’s gebruikt bij bereidingen en aseptische 
handelingen waarmee bereidingsprotocollen en productetiketten worden gemaakt, en 
waarmee wegingen en andere in-proces controles worden vastgelegd.

Weet wat het is en waarvoor het wordt gebruikt.

7. ARBO 
a. eigen veiligheid
b. RiFaS (Risico Instrument Farmaceutische Stoffen)
c. Omgaan met opiaten
d. Omgaan met vergiften

Weet wat het is, waarvoor het wordt gebruikt en 
welke eisen worden gesteld.
Zoekt op en interpreteert. 
Past de procedures toe.

8. Protocollair werken 
a. Vaardigheden aseptisch handelen
b. VTGM aseptisch handelen 
c. Kledingvoorschriften
d. Hygiënemaatregelen
e. Protype of een andere sofware-applicatie

Weet wat het is en waarom het wordt gebruikt.
Past in een bereiding toe.

2A Lijst van uit te voeren bereidingen

De volgende bereidingen heeft de AA met keuzedeel 
bereiden uitgevoerd en beheerst ze op kennis en 
toepassingsniveau (kennen en kunnen):
• Niet steriel:

 – dranken
 – capsules ( grondstoffen en tabletten)
 – zetpillen
 – zalven en crèmes (aanpassen van een 

handelspreparaat en bereiden uit grondstoffen.
• Steriel:

 – bereiden uit grondstoffen:
 › oogdruppels.

• VTGM (aseptisch, toedieningsvormen gezien en 
persoonsgebonden validatie uitgevoerd):

 – medicatiecassettes, - pompen en -infusen
 – Totaal Parenterale Voeding
 – cytostatica (simulatie)
 – spuiten.

2B Lijst van bereidingen: kennen en gezien hebben

De volgende bereidingen kent de AA met keuzedeel 
Bereiden en heeft de bereiding daarvan gezien:
• steriele vloeistoffen, zoals spoelvloeistoffen voor 

ogen en blaas, injectievloeistoffen, en oordruppels 
voor het middenoor;

• niet-steriele vloeistoffen, zoals neus- en oordruppels;
• parenteralia (steriele injectie- en infusievloeistoffen);
• klysma’s;
• steriele zalven, zoals oogzalven;
• ampullen;
• vloeibare dermatologische bereidingen (lotion, 

emulsie, gel, oplossing);
• radiofarmaca (indien mogelijk).

Voor het basisdeel KD AA geldt dat de AA alle toedieningswegen en 
toedieningsvormen met voorbeelden moet kennen. Daarnaast heeft 
ze de benodigde kennis om een bereid geneesmiddel af te kunnen 
geven. De assistent moet weten welke recepten wel/niet verwerkt 
kunnen worden in de eigen apotheek.
Basishandelingen als meten en wegen vormen een onderdeel van het 
basisdeel KD AA.

2.3 Normen en procedures
Tijdens het bereiden van geneesmiddelen wordt gewerkt 
volgens een aantal normen en procedures om de 
kwaliteit van het geneesmiddel te kunnen garanderen. 
Normen staan voor (kwaliteits-)eisen en procedures voor 
het handelen volgens bepaalde afspraken, bijvoorbeeld 
de manier waarop een geneesmiddel bereid wordt. 

Naast de richtlijnen voor het bereiden die in de 
GMP-z staan, zijn er in Nederland ook vele standaard 
bereidingsvoorschriften opgesteld in het Formularium 
Nederlandse Apotheken (FNA) dat bereidende 
apotheken als basis gebruiken voor hun eigen 
bereidingsvoorschrift. In tabel 4 zijn de normen en 
procedures opgenomen waar de AA mee te maken heeft:

De AA met keuzedeel Bereiden:
• is op de hoogte van de geldende normen en 

procedures;
• raadpleegt voor de bereiding noodzakelijke 

procedures en weet op welke normen deze gebaseerd 
zijn;

• werkt met het geldende kwaliteitssysteem.

In het basisdeel van het KD AA worden de normen besproken.
In het keuzedeel Bereiden en aseptisch handelen zit de verdieping op 
wat de normen en procedures inhouden en wat het betekent voor de 
praktijk.
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Tabel 5: grondstoffen, materialen en apparatuur
Grondstoffen en materialen Keuzedeel bereiden:

De AA:

1 De functie van grondstoffen
 – werkzame stoffen (farmacotherapie)
 – verschil werkzame stof – hulpstoffen

Weet wat het is en waarom het wordt ingezet.

2 Hulpstoffen
 – conserveermiddelen
 – emulgatoren
 – humectans
 – viscositeitsverhogende stoffen
 – oplosmiddelen
 – anti-oxidantia
 – buffers
 – vulmiddelen
 – geur- en smaakstoffen
 – stoffen voor de isotonie

Weet wat het is en waarom het wordt ingezet.
Kent de werking van de hulpstof
Past in een bereiding toe. 

3. Risicovolle (grond-)stoffen volgens EU GHS:
a. Symbolen:

 – ontvlambaar
 – giftig
 – irriterend
 – gevaarlijk voor het milieu

b. LNA-procedures:
 – Arbo en gevaarlijke stoffen

c. Persoonlijke beschermingsmaatregelen.

Weet wat het is en waarom het wordt in gezet.
Kent de werking (en betekenis symbolen).
Weet hoe ermee om te gaan (toepassen) en waarom.

4. Materialen (emballage)
 Dat wat nodig is om bereidingen zoals genoemd in dit 

servicedocument te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld:
 – tube of zalfpot
 – flacon en dop
 – etiketten

Weet wat het is en hoe het te gebruiken.

Past toe, afhankelijk van de bereidingen.

5  Apparatuur, specifieke aandacht voor:
 – cleanroom / LAF-kast / veiligheidswerkbank
 – balans
 – stofafzuigkast
 – pH-meter
 – mortier en stamper

Weet wat het is en wanneer het wordt ingezet.

6. Verschijningsvormen grondstoffen
 – vloeistoffen
 – oliën
 – water
 – halfvaste stoffen 
 – vaste stoffen
 – vette stoffen
 – vaste vetten (vulstof zetpillen)

Weet  wat het is en wanneer het wordt ingezet.
Past in een bereiding toe.

7. Halffabricaten Weet  wat het is.
Past in een bereiding toe.

2.4 Grondstoffen, materialen en apparatuur
Onder grondstoffen en materialen worden de 
eigenschappen van grondstoffen en materialen verstaan 
die gebruikt worden bij het bereiden. Grondstoffen zijn 
de (vloei-)stoffen die nodig zijn voor een farmaceutisch 
bereidingsproduct. Materialen (utensiliën) zijn de 
materialen die nodig zijn om een farmaceutisch product 
te bereiden. Bij bereiden en aseptische handelingen 
wordt apparatuur gebruikt en is theoretische kennis 
benodigd om deze praktisch te kunnen toepassen.
In tabel 5 staan de grondstoffen, materialen en 
apparatuur genoemd.
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De AA met keuzedeel Bereiden:
• past de belangrijkste algemene principes van 

toedieningsvormen toe bij bereidingen (LNA-
procedures);

• heeft kennis van het onderhoud en het gebruik van 
apparatuur en  materialen (LNA-procedures);

• heeft basiskennis over de farmaceutische 
kwaliteitseisen die gesteld worden aan grondstoffen 
(Europese Farmacopee);

• geeft het verschil aan in eisen aan grondstoffen als 
het gaat om steriele en niet-steriele bereidingen 
(Europese Farmacopee);

• weet hoe informatie te vinden over de verschillende 
scheikundige vormen van een geneesmiddel en 
hulpstoffen, de oplosbaarheid en verwerking (wat 
de scheikundige vorm doet met de oplosbaarheid en 
verwerking);

• weet hoe informatie te vinden over de houdbaarheid 
en/of instabiliteit van grondstoffen;

• weet hoe informatie te vinden over de 
eigenschappen, hergebruik, steriliseerbaarheid van 
materialen;

• past de veiligheidsmaatregelen toe (LNA-procedures 
Arbo en gevaarlijke stoffen en RiFaS).

 
2.5 Houdbaarheid en bewaarcondities

Houdbaarheidsgegevens maken een vast onderdeel 
uit van ieder FNA-voorschrift. In het FNA wordt 
onderscheid gemaakt tussen een bewaartermijn voor 
de onaangebroken verpakking en een bewaartermijn na 
aanbreken. De bewaartermijn voor de onaangebroken 
verpakking geeft de maximale omlooptijd van 
het preparaat aan en legt daarmee de uiterste 
gebruiksdatum vast. De bewaartermijn na aanbreken ligt 
altijd binnen deze periode. Deze termijn kan ten hoogste 
overeenkomen met de termijn voor de onaangebroken 
verpakking maar is in veel gevallen korter.

• De AA kent de rol van microbiologie: besmetting bij 
bereidingen, invloed van licht en temperatuur op de 
houdbaarheid en bewaarcondities.

• De AA kent en werkt volgens de volgende 
bewaarcondities:

 – temperatuur:
 › beneden 25 °C
 › beneden 25 °C, niet in de vriezer
 › beneden 25 °C, niet in de koelkast of vriezer
 › in de koelkast (2-8 °C)
 › in de vriezer (beneden -15 °C)

 – licht/donker
 – (lucht-)vochtigheid.

In het basisdeel wordt de leerling geacht de 
gebruikstermijn en bewaarcondities van de verschillende 
toedieningsvormen te kunnen opzoeken en te kunnen 
uitleggen aan de cliënt.

2.6 Farmaceutisch rekenen
Farmaceutisch rekenen is het toepassen van 
rekenvaardigheden die specifiek bedoeld zijn om 
veilige bereiding en toediening van geneesmiddelen 
te waarborgen. De AA Bereiden kan alle berekeningen 
toepassen die nodig zijn om de in dit document 
genoemde bereidingen (lijst 1) uit te voeren.

De AA Bereiden:
• berekent hoeveelheden werkzame en hulpstoffen in 

een recept;
• berekent de zetpilmassa met behulp van de 

verdringingsfactor;
• voert capsulebereidingen uit: aanvullen en 

omrekenen;
• voert statistiekcontrole uit voor zetpillen en capsules 

(afwijking en spreiding);
• rekent van internationale eenheden naar ml of mg 

(ook basis) om;
• rekent van gehaltes per eenheid naar ml (ook basis) 

om;
• rekent met procenten.
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