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Individualised health care  

Both in Europe and elsewhere in the world, medicinal products are essential for 
offering individual health care to treat patients for their medical conditions. These 
medicinal products can be made by a pharmaceutical company or in a pharmacy. 
What counts for the patient is that the quality of the product is guaranteed, irre-
spective of where the product is made. Medicinal products should be safe, effective 
and of high quality. Medicinal products of poor quality can have serious conse-
quences for patients.  

Pharmacy preparation 

The majority of medicinal products today are made by a pharmaceutical company. 
The preparation of medicinal products in pharmacies remains, however, of crucial 
importance. Products prepared in a pharmacy are essential for patients with spe-
cial medical needs. In today’s society, we expect the pharmacist to dispense a 
pharmacy preparation that is dedicated to the special needs of the patient. This, for 
example could mean, a product which does not cause an allergic reaction or one 
which must be dispensed in an individually adjusted dose. This is often the case for 
children or the elderly.  

The European regulation  

Regulation for medicinal products was established on a European level through 
Directive 65/65/EC in 1965, following the notorious Softenon tragedy three years 
earlier. The European regulation applies to all medicinal products prepared indus-
trially or manufactured by a method involving an industrial process, irrespective of 
whether these products are made by a company or in a pharmacy. The main pillars 
upon which this European regulation has been built are the product design quality 
and the production quality.  
The product design quality is documented in a registration dossier which contains 
technical data, administrative data and non-clinical and clinical data about the 
medicinal product. Each medicinal product must obtain a marketing authorisation 
based on this registration dossier and issued by the competent authority before 
the product is placed on the market.  
The production quality is ensured by the requirement that the producer must hold 
a manufacturing licence issued by the competent authority. The manufacturing 
licence is dependent upon compliance with Good Manufacturing Practice (hereaf-
ter: GMP).  
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Exceptions to the European regulation 

Some exceptions are described in the European regulation, in particular Directive 
2001/83/EC, where the regulation does not apply. These cover specific, small-
scale, pharmacy preparations and also medicinal products which fulfil special 
needs. It is legal for pharmacists to prepare any medicinal product in the pharmacy 
by virtue of their professional education, professional licence and the authorisa-
tion of the pharmacy’s premises. These exceptions to the European regulation are 
created because they are needed for the treatment of patients with special medical 
needs.  
A systematic review was carried out in some European member states of the 
Council of Europe in order to study the general quality and safety standards for 
pharmacy preparations. This review included legal provisions and definitions, the 
practices and provisions for the preparation and delivery between pharmacies and 
the product quality. This study, described in Chapter 2, showed that there is a gap 
in the quality and safety standards between preparation in pharmacies and the 
manufacture at the industrial level. The study also showed that there is a gap in the 
quality and safety standards between medicinal products prepared in pharmacies 
and those prepared on hospital wards. Indeed, in most of the countries there is 
little or no regulation laid down for preparations on hospital wards. Moreover, the 
study showed that in most of the countries there are Preparing and Distributing 
Pharmacies (hereafter: PDPs) which, distribute medicinal products to a dispensing 
pharmacy, that receives the prescription for a patient, and provides the pharmacy 
preparation, made by the PDP, to the patient.  
Guidelines had been proposed for the quality and safety standards for medicines 
prepared in pharmacies and this has led to the adoption of the Resolution on 
pharmacy preparations by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 
19 January 2011. The quality and safety parameters in this Resolution comprised 
many different aspects of pharmacy preparations. These included: the benefits of 
the pharmacy preparation for the patient; the quality standards for preparation 
and distribution; marketing authorisation; the need for product dossiers to docu-
ment the quality of the product’s design; and reporting safety issues to the national 
authorities. A method for risk assessment is applied in the Resolution in order to 
discriminate between low-risk and high-risk pharmacy preparations and to adjust 
the level of the quality and safety standard to the risk level. One of the recommen-
dations of this Resolution is that the Good Manufacturing Practice (GMP) quality 
system should be used for “high-risk preparations”. 
European countries were requested to implement this Resolution, while taking 
into account their national frameworks.  
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Another systematic review was performed in some European member states of the 
Council of Europe in order to study the implementation of the Resolution. This is 
described in Chapter 3. This study has shown that European countries have made 
good progress and have a clear commitment to implement the recommendations 
of the Resolution.  
This study also mentioned that medicinal products are regulated in the EU by Di-
rective 2001/83/EC and Regulation (EC) No 726/2004. This EU legislation offers 
opportunities for pharmacy preparations, but only under certain strict conditions 
as defined in these regulations. PDPs do not always fulfil these strict conditions.  
A study into the legislation covering the preparation of medicinal products in Eu-
ropean pharmacies, presented in Chapter 4, shows that there are two pillars 
which only apply in cases where the Directive 2001/83/EC itself is applicable. The 
Directive applies to any medicinal product that is prepared industrially or manu-
factured by a method involving an industrial process as determined by Article 2 
(1) of Directive 2001/83/EC. This includes the marketing authorisation of the 
medicinal product and the authorisation of the manufacturer for manufacturing. 
Products that do not fulfil the conditions of Article 2 are not subject to the provi-
sions of the Directive.  
This study also showed that the recent interpretation of the European Court of 
Justice (ECJ) concerning the scope of EU Regulation limits the opportunity for 
pharmacy preparations. The ECJ provided a strict interpretation of the exceptions 
to the Directive 2001/83/EC stated in Article 3. For the magistral formulae, the 
medicinal product should be prepared in accordance with a medical prescription 
which needs to be issued by a doctor for a specific patient in advance - that is be-
fore the medicinal product is prepared for that patient. For the officinal formulae, 
the medicinal product must be supplied directly by the pharmacy which prepared 
it to the patients supplied by that same pharmacy. Consequently, the exception for 
pharmacy preparation is not applicable to pharmacies that prepare on a large scale 
and who distribute officinal formulae or magistral formulae to other pharmacies. 
PDPs are not addressed in the current European Regulation, but, based on the ECJ 
decision, they have to comply with this regulation because the exceptions for 
pharmacy preparations are not applicable to them.  
The study does not show whether the exception of Article 5 of Directive 
2001/83/EU could offer opportunities for PDPs. Further studies are needed to 
investigate this.  
In many different European states of the Council of Europe, there are attempts at 
national solutions to allow these PDPs to permit individual health care where it is 
needed and to ensure that medicinal products are safe, effective and of a high qual-
ity. Examples of attempts at national solutions are the Circular letter in the Nether-
lands and the ‘specials’ licence in the United Kingdom.  
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The observational studies which were performed in the Netherlands, presented in 
Chapter 6 and 7, show that the Medicines Act is based on European Union (EU) 
Directive 2001/83/EC. The Medicines Act forbids a PDP from preparing and dis-
tributing unlicenced medicinal products to dispensing pharmacies. In order not to 
obstruct patient care, the Dutch Inspectorate has sent a Circular Letter to all Dutch 
pharmacists. This circular states the conditions which must be fulfilled by the 
PDPs. If PDPs had not been complying with these conditions during repeated visits, 
they were forced to stop their preparation and distribution activities. The condi-
tions of the Circular Letter are: An absence of licenced pharmacotherapeutic alter-
natives, rational pharmacotherapy, a product dossier for all products, and compli-
ance with GMP. These studies show that the Dutch Circular is generally accepted 
and followed.  
Another area where patient safety is important is the aseptic preparation of paren-
teral medicinal products in health care establishments. Errors in the preparation of 
these medicines may lead to a product that can cause immediate harm to patients. 
In Chapter 5, we present the risks associated with these aseptic preparation pro-
cesses and the consequences of poor reconstitution practices. 
Aseptic preparation is carried out in hospital pharmacies as well as in clinical areas 
in health care establishments. In many cases parenteral medicines with a market-
ing authorisation cannot be administered directly to patients, which means that 
they are not presented in a form which is ready to administer. Before administra-
tion to patients, these medicines have to be reconstituted. Reconstitution has a 
special position; it can neither be seen as industrial manufacture nor as a routine 
pharmacy preparation.  
The observational study presented in Chapter 2, demonstrated that there is none 
or very limited regulation concerning reconstitution in Europe. The risks associat-
ed with the preparation of these medicines, and options for good reconstitution 
practices, were studied in Chapter 5.  
Guidelines have been proposed for good reconstitution practices in health care 
establishments for medicinal products for parenteral use. This has led to the adop-
tion of the Resolution on ‘good reconstitution practices (GRP) in health care estab-
lishments for medicinal products for parenteral use’. This, was adopted by the 
Committee of Ministers on 1 June 2016.  
The quality and safety parameters in this Resolution comprised many different 
aspects of reconstitution. These included, for example, the responsibilities of the 
authorities and the responsibilities of the health care establishment. This may 
include the management, the designated person and the personnel in clinical areas. 
Moreover, a risk assessment approach was presented that can be of help to the 
management of the health care establishment in deciding where the products can 
best be reconstituted, such as in the pharmacy or in the clinical area. Moreover, 
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minimum requirements or standards for reconstitution in clinical areas were pre-
sented. This includes, for example, an overall procedure for reconstitution for the 
health care establishment, the availability of detailed technical instructions for all 
products, the competency of the personnel required and an approved list of prod-
ucts per clinical area which can be reconstituted. Further studies are needed to 
study the impact of this Resolution on good reconstitution practices in the differ-
ent European countries.  
A change in the European Regulation, more specifically in Directive 2001/83/EU, 
covering pharmacy preparation is both necessary and urgent from the perspective 
of the patient. The European Regulation is outdated. It has been created in a time 
when every pharmacist made medicinal products for his or her own patients and 
when large scale pharmacy preparation did not exist. Today, many pharmacies 
have stopped preparing products and have outsourced their preparations to PDPs.  
The harmonised quality and safety standards of 2011, discussed in Chapter 3, and 
the quality modules of the different attempts at national solutions, such as those 
presented in Chapters 6 and 7, could serve as a basis for this necessary change in 
the European Regulation - that is one built upon the two pillars of product design 
quality and production quality which already exist. 
We presented the implications for further research. A structured approach for 
future research in the area of pharmacy preparations in Europe is advisable in 
order to coordinate all the efforts aimed at serving the interests of the patient. 
Research is needed on how to make use of the harmonised quality and safety 
standards of 2011 and the quality modules of the different attempts at national 
solutions in a way that they can serve as a basis for a necessary change in the Eu-
ropean Regulation. One example of such a study would be to investigate the condi-
tions concerning the requirement, applied in some countries, that pharmacy prep-
arations are not allowed if a suitable pharmaceutical equivalent, with a marketing 
authorisation, is available. Moreover, in order to serve the patient better, further 
research is needed in order to investigate whether the different attempts at na-
tional solutions can fit into a legal framework.  
Research is needed to assess which pharmacy preparations under which condi-
tions should be considered by the competent drug regulatory authorities for 
whether they require marketing authorisation. Research is also needed concerning 
the requirement for PDPs to comply with the GMP for production quality and to 
investigate whether the exception of Article 5 of Directive 2001/83/EU could offer 
opportunities for PDPs.  
The important area of drug shortages should also be studied in order to assess if, 
and under which conditions, pharmacy preparations could play a role in prevent-
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ing them and, whether this is in the interest of the patient and what could then be 
the legal basis for such action. 
It would also be very worthwhile for patient safety, if further research was con-
ducted on the impact of the recently adopted quality and safety standards for good 
reconstitution practices in the different European countries.  
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Individuele gezondheidszorg 

In Europa en elders in de wereld zijn geneesmiddelen essentieel voor individuele 
gezondheidszorg teneinde patiënten te behandelen voor hun aandoeningen. Pro-
ductie van deze geneesmiddelen kan plaatsvinden in een farmaceutische bedrijf of 
in een apotheek. Wat telt voor de patiënt is dat de kwaliteit van het product gega-
randeerd is, onafhankelijk van de plaats waar het product gemaakt is. Geneesmid-
delen moeten veilig, effectief en van hoge kwaliteit zijn. Lage kwaliteit van ge-
neesmiddelen kan ernstige gevolgen hebben voor patiënten.  

Apotheekbereiding  

Heden ten dage worden de meeste geneesmiddelen geproduceerd door de farma-
ceutische industrie. De bereiding van geneesmiddelen in de apotheek blijft echter 
van cruciaal belang. In de apotheek bereide geneesmiddelen, c.q. apotheekberei-
dingen, zijn onmisbaar voor de patiënt met speciale medische behoeften. De maat-
schappij verwacht van de apotheker dat hij of zij een product ter hand stelt gericht 
op de speciale behoeften van patiënten, zoals bijvoorbeeld een product dat geen 
allergische reactie veroorzaakt of een product in een individueel bepaalde dosis 
bijvoorbeeld voor kinderen of ouderen.  

Europese wet- en regelgeving 

Wet- en regelgeving voor geneesmiddelen is op Europees niveau opgezet in Richt-
lijn 65/65/EC in 1965, na de wel bekende Softenon tragedie in 1962. Europese 
wet- en regelgeving geldt voor alle geneesmiddelen die industrieel zijn bereid of 
zijn geproduceerd met een methode gebaseerd op een industrieel proces, onaf-
hankelijk van de vraag of deze geneesmiddelen in een farmaceutisch bedrijf of in 
een apotheek zijn gemaakt. De pijlers waarop de Europese wet- en regelgeving is 
gebaseerd zijn de productontwerpkwaliteit en de productiekwaliteit.  
De productontwerpkwaliteit wordt gedocumenteerd in het registratie dossier, dat 
technische - en administratieve gegevens bevat evenals niet-klinische en klinische 
data inzake het geneesmiddel. Gebaseerd op dit registratiedossier, wordt voor 
ieder geneesmiddel een handelsvergunning afgegeven door de Europese Gemeen-
schap of het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen voordat het geneesmid-
del in het handelsverkeer wordt gebracht.  
De productiekwaliteit wordt geborgd door het feit dat de producent een fabrikan-
tenvergunning dient te hebben, die is afgegeven door de bevoegde autoriteit. De 
fabrikantenvergunning is afhankelijk van het voldoen aan de eisen inzake Goede 
Manieren van Produceren (hierna: GMP).  
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Uitzonderingen op Europese wet- en regelgeving 

In de Europese wet- en regelgeving, in het bijzonder Richtlijn 2001/83/EC, worden 
enkele uitzonderingen beschreven waar deze niet van toepassing is, zoals specifieke 
kleinschalige apotheekbereidingen en ook geneesmiddelen die gericht zijn op de 
speciale medische behoeften van de patiënt. Apothekers mogen wettelijk elk ge-
neesmiddel bereiden in hun apotheek op basis van hun professionele educatie, hun 
professionele apotheekinschrijving en de autorisatie van de apotheekgebouwen. 
Deze uitzonderingen in Europese wet- en regelgeving zijn gecreëerd omdat ze nodig 
zijn voor de behandeling van patiënten met speciale medische behoeften.  
Er is een systematische review uitgevoerd in enkele Europese landen behorende bij 
de Raad van Europa teneinde de algemene kwaliteits- en veiligheidsstandaarden 
voor apotheekbereidingen te bestuderen, alsmede de wettelijke voorzieningen en 
definities, de praktijken voor bereiding en aflevering tussen apotheken en de pro-
ductkwaliteit. Deze studie is beschreven in hoofdstuk 2 en laat zien dat er een ‘gap’ 
is in kwaliteits- en veiligheidstandaarden voor respectievelijk apotheken en produc-
tie op industrieel niveau. De studie laat tevens zien dat er een ‘gap’ is in kwaliteits- 
en veiligheidstandaarden voor geneesmiddelen die zijn bereid in respectievelijk 
apotheken en afdelingen van gezondheidszorginstellingen en dat er in de meeste 
landen geen of weinig wet- en regelgeving is voor bereidingen in ziekenhuisafdelin-
gen. Voorts liet de studie zien dat er in de meeste landen bereidende en collegiaal 
leverende apotheken (hierna: BCLA’s) zijn, die geneesmiddelen distribueren aan 
andere apotheken, die het recept van de patiënt ontvangen en de apotheekberei-
ding, die door de BCLA is gemaakt, ter hand stellen aan de patiënt.  
Richtlijnen zijn voorgesteld voor kwaliteits- en veiligheidsstandaarden voor ge-
neesmiddelen die in de apotheek zijn bereid en dit heeft geresulteerd in het aan-
nemen van de Resolutie apotheekbereidingen door het Comité van Ministers van 
de Raad van Europa op 19 januari 2011. De kwaliteits- en veiligheidstandaarden in 
deze Resolutie omvatten veel verschillende aspecten van apotheekbereidingen, 
zoals bijvoorbeeld de toevoegde waarde voor de patiënt van de apotheekbereiding, 
de kwaliteitsstandaarden voor productie en distributie, de handelsvergunning, 
productdossiers voor de productontwerpkwaliteit, en de rapportage aan de be-
voegde nationale autoriteiten van relevante veiligheidskwesties. In de Resolutie 
apotheekbereidingen wordt een methode voor ‘risico assessment’ toegepast 
waarmee onderscheid kan worden gemaakt tussen apotheekbereidingen met res-
pectievelijk ‘laag-risico’ en ‘hoog-risico’, op grond waarvan het juiste niveau van de 
kwaliteits- en veiligheidsstandaarden kan worden bepaald. Een van de aanbeveling 
van de Resolutie apotheekbereidingen is dat het GMP kwaliteitssysteem gebruikt 
dient te worden voor apotheekbereidingen met ‘hoog-risico’.  
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De landen die de Resolutie hebben ondertekend wordt verzocht de aanbevelingen 
te implementeren in hun nationale wet- en regelgeving, daarbij rekening houdend 
met de nationale context.  
Om de voortgang van de implementatie van de Resolutie apotheekbereidingen te 
bestuderen is een systematische review uitgevoerd in een aantal lidstaten van de 
Raad van Europa, welke is beschreven in hoofdstuk 3. De studie toonde aan dat de 
Europese lidstaten goede voortgang maken met de invoering van de aanbevelingen 
van de Resolutie apotheekbereidingen. De studie refereerde ook aan het feit dat in 
de EU, geneesmiddelen zijn gereguleerd door Richtlijn 2001/83/EC en Regulation 
(EC) No 726/2004. Deze EU wetgeving biedt weliswaar mogelijkheden voor apo-
theekbereidingen, maar alleen indien aan de strikte voorwaarden van deze wet- en 
regelgeving is voldaan. BCLA’s voldoen niet (altijd) aan deze strenge voorwaarden.  
Een studie naar de wetgeving inzake de bereiding van geneesmiddelen in Europese 
apotheken, die is gepresenteerd in hoofdstuk 4, toonde aan dat de beide pijlers 
van de wetgeving alleen van toepassing zijn waar de richtlijn 2001/83/EC zelf van 
toepassing is. De richtlijn is van toepassing op alle geneesmiddelen die industrieel 
zijn bereid of zijn geproduceerd met een methode gebaseerd op een industrieel 
proces, zoals is bepaald in artikel 2 (1) van Richtlijn 2001/83/EC. Dit omvat de 
handelsvergunning van het geneesmiddel en de fabrikantenvergunning. Producten 
die niet voldoen aan de condities van artikel 2 vallen niet onder de Richtlijn.  
De studie toonde verder aan dat de recente interpretatie van het Europese Hof van 
Justitie (EHJ) inzake de reikwijdte van de EU wetgeving de juridische ruimte voor 
apotheekbereidingen beperkt. Het EHJ gaf een strikte interpretatie van de uitzon-
deringen op Richtlijn 2011/83/EC die zijn geformuleerd in artikel 3. Voor de magi-
strale formulae geldt dat het geneesmiddel moet zijn bereid in overeenstemming 
met een receptvoorschrift van een arts dat van te voren is uitgeschreven, dat wil 
zeggen voordat de bereiding voor de betreffende patiënt is gemaakt. Voor de offi-
cinale formulae geldt dat het geneesmiddel direct moet zijn verstrekt aan de pati-
enten door dezelfde apotheek als die welke het geneesmiddel heeft bereid. Als 
gevolg hiervan, is de uitzondering voor apotheekbereidingen in de Europese wet-
geving niet van toepassing op apotheken die op grote schaal bereiden en de zoge-
naamde magistrale formulae of officinale formulae distribueren aan andere apo-
theken. BCLA’s worden niet genoemd in de Europese regelgeving, maar op basis 
van deze EHJ uitspraak moeten ze hier aan voldoen omdat de uitzonderingen voor 
apotheekbereidingen niet gelden voor hen. De studie toont niet of de uitzondering 
genoemd in artikel 5 van Richtlijn 2001/83/EU een mogelijkheid biedt voor 
BCLA’s. Verdere studies zijn nodig om dit te onderzoeken.  
In meerdere Europese lidstaten van de Raad van Europa bestaan er nationale ‘op-
lossingen’ voor BCLA’s teneinde individuele gezondheidszorg mogelijk te maken 
waar dat nodig is en om te garanderen dat de geneesmiddelen veilig, effectief en 
van hoge kwaliteit zijn. Voorbeelden van nationale ‘oplossingen’ zijn de circulaire 
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in Nederland en de productievergunning voor zogenaamde ‘specials’ in het Ver-
enigd Koninkrijk.  
De observationele studies die zijn gedaan in Nederland, en die zijn gepresenteerd 
in hoofdstuk 6 en 7, laten zien dat de Geneesmiddelenwet is gebaseerd op Euro-
pean Union (EU) Richtlijn 2001/83/EC. De Geneesmiddelenwet verbiedt dat een 
BCLA ongeregistreerde geneesmiddelen bereidt en collegiaal doorlevert aan ande-
re apotheken. Om de patiëntenzorg niet in gevaar te brengen, heeft de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg een Circulaire inzake collegiale levering opgesteld voor 
alle Nederlandse apotheken. De Circulaire beschrijft de voorwaarden waaraan de 
BCLA’s dienen te voldoen. Als een BCLA niet voldoet aan deze voorwaarden gedu-
rende herhaalde bezoeken dan is collegiale levering van producten niet toegestaan. 
De voorwaarden van de Circulaire zijn: afwezigheid van een geregistreerd thera-
peutisch alternatief op de markt, rationele farmacotherapie, een product dossier 
voor alle geneesmiddelen, en voldoen aan GMP. De studies tonen aan dat de Neder-
landse circulaire in voldoende mate wordt geaccepteerd en gevolgd.  
Een ander terrein waar patiënt veiligheid van cruciaal belang is, is het terrein van 
de aseptische bereidingen van parenterale geneesmiddelen voor patiënten in in-
stellingen voor de gezondheidszorg. Fouten bij het bereiden van deze geneesmid-
delen kunnen leiden tot onmiddellijke schade voor de patiënt. Risico’s die kunnen 
optreden bij deze aseptische bereidingsprocessen en de effecten van slechte re-
constitutie praktijken zijn bestudeerd in hoofdstuk 5.  
Deze aseptische bereidingen worden uitgevoerd in zowel apotheken als in klini-
sche afdelingen in gezondheidszorginstellingen. In veel gevallen kunnen parente-
rale geneesmiddelen met een handelsvergunning niet direct aan patiënten worden 
toegediend, dat wil zeggen ze zijn qua presentatievorm niet gereed voor toedie-
ning. Voor toediening aan patiënten, moeten deze geneesmiddelen worden gere-
constitueerd dat wil zeggen klaargemaakt of bereid. Reconstitutie heeft een specia-
le positie; het kan noch worden gezien als industriële bereiding noch als ‘reguliere’ 
apotheekbereiding.  
De observationele studie, die in hoofdstuk 2 is beschreven, toonde aan dat er geen 
of in beperkte mate wet- en regelgeving is betreffende reconstitutie van parentera-
le geneesmiddelen in Europa. De risico’s die verbonden zijn aan de bereiding van 
deze geneesmiddelen en opties voor goede reconstitutie praktijken zijn bestu-
deerd in hoofdstuk 5.  
Richtlijnen zijn voorgesteld voor goede reconstitutie praktijken in instellingen 
voor gezondheidszorg voor geneesmiddelen voor parenteraal gebruik en dit heeft 
geleid tot het aannemen van de Resolutie betreffende goede reconstitutie praktij-
ken (GRP), die is aangenomen door het Comité van Ministers van de Raad van Eu-
ropa op 1 Juni 2016.  
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De kwaliteits- en veiligheidsparameters in deze Resolutie omvatten verschillende 
aspecten van reconstitutie zoals bijvoorbeeld de verantwoordelijkheden van de 
autoriteiten en de verantwoordelijkheden van de gezondheidszorginstelling, t.w. 
het management, de ‘designated’ c.q. verantwoordelijk persoon en het personeel in 
de klinische afdelingen. Bovendien is een ‘risk assesssment’ benadering gepresen-
teerd die het management van de gezondheidszorginstellingen ondersteunt bij de 
beslissing waar in de instelling de geneesmiddelen het meest veilig kunnen wor-
den gereconstitueerd, dat wil zeggen in de apotheek of in de klinische afdeling. 
Daarnaast worden er minimum eisen gesteld aan de reconstitutie in klinische afde-
lingen. Dit omvat bijvoorbeeld een algemene procedure voor reconstitutie voor de 
gehele gezondheidszorginstelling, de beschikbaarheid van gedetailleerde techni-
sche instructies voor alle geneesmiddelen, de competenties van het personeel en 
een goedgekeurd overzicht per afdeling van producten die mogen worden gere-
constitueerd. Meer studies zijn nodig om de impact van de Resolutie betreffende 
goede reconstitutie praktijken in de verschillende Europese landen te bestuderen.  
Op het terrein van de apotheekbereidingen, is een aanpassing van de regelgeving, 
meer specifiek van Richtlijn 2001/83/EU, noodzakelijk en urgent gezien vanuit het 
perspectief van de patiënt. Europese regelgeving loopt achter en schiet tekort. Het 
is gecreëerd in een tijd dat elke apotheker nog medicijnen bereidde in zijn of haar 
eigen apotheek voor zijn of haar eigen patiënten en dat grootschalige bereiding 
door BCLA’s niet bestond. Vandaag de dag hebben veel apothekers ervoor gekozen 
om de eigen bereidingen stop te zetten en uit te besteden aan BCLA’s.  
De geharmoniseerde kwaliteits- en veiligheidsstandaarden uit 2011, gepresenteerd 
in hoofdstuk 3, en de kwaliteitsmodules van de verschillende nationale oplossin-
gen, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse standaarden gepresenteerd in hoofdstuk 6 
en 7, kunnen als basis dienen voor de noodzakelijke verandering in Europese regel-
geving die kan worden geconstrueerd op de reeds bestaande pilaren van product-
ontwerp kwaliteit en productie kwaliteit.  
Implicaties voor verder onderzoek werden besproken. Een gestructureerde aan-
pak voor verder onderzoek op het terrein van de apotheekbereidingen in Europa is 
aan te bevelen teneinde alle inspanningen te coördineren en te richten op het pati-
entenbelang. Onderzoek is nodig om in kaart te brengen op welke wijze de gehar-
moniseerde standaarden voor kwaliteit en veiligheid van 2011 en de kwaliteits-
modules van de verschillende nationale ‘oplossingen’ kunnen worden gebruikt bij 
het creëren van een basis voor de noodzakelijke aanpassing van de Europese re-
gelgeving. Een voorbeeld van een studie in deze context is een studie naar de con-
dities rond de eis, die in sommige landen van kracht is, dat apotheekbereidingen 
niet zijn toegestaan als een geschikt farmaceutisch equivalent, met een handels-
vergunning, op de markt beschikbaar is. Om de patiënt beter te kunnen bedienen, 
is het daarnaast van belang te onderzoeken of de verschillende nationale ‘oplos-
singen’ wel passen in het wettelijk kader. Onderzoek is nodig om te kunnen bepa-
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len welke apotheekbereidingen onder welke condities in aanmerking zouden kun-
nen komen voor een handelsvergunning door de bevoegde autoriteiten. Onderzoek 
is ook nodig inzake de eis voor BCLA’s om te voldoen aan GMP wat betreft de pro-
ductiekwaliteit. Tevens is onderzoek nodig om te bepalen of de uitzondering van 
artikel 5 van Richtlijn 2001/83/EU mogelijkheden biedt voor BCLA’s. Onderzoek is 
nodig op het belangrijke terrein van de geneesmiddelentekorten om te bepalen of, 
en zo ja onder welke condities, apotheekbereidingen een bijdrage kunnen leveren 
aan het voorkomen ervan in het belang van de patiënt en ook om te bepalen welk 
wettelijk kader daarvoor zou kunnen gelden.  
Voor het bevorderen van de patiëntveiligheid zou het zeer waardevol zijn om ver-
der onderzoek te doen naar de impact van de recent aangenomen standaarden 
voor kwaliteit en veiligheid inzake goede reconstitutie praktijken in de verschil-
lende Europese landen.  
 
  




