
Tijdelijke aanpassing tot 1 juli 2020 van voorwaarden collegiaal 
doorleveren van eigen bereidingen door apothekers tijdens de Covid-19 
pandemie 

Op dit moment, ten tijde van de Covid-19 pandemie, is sprake van een sterk verhoogde vraag in 
ziekenhuizen en in de extramurale palliatieve zorg naar voor toediening gereed zijnde steriele 
medicinale producten met een groter volume, bijvoorbeeld 50 en 100 ml spuiten. Met name door 
het grote aantal patiënten dat behandeld moet worden voor Covid-19, het toegenomen aantal 
patiënten per arts/verpleegkundige, het hoge verbruik van medicatie op intensive-careafdelingen, 
de verplaatste zorg naar verpleeg- en verzorgingsinstellingen en toegenomen extramurale 
palliatieve zorg, is behoefte aan geneesmiddelen, die door zorgverleners direct toegediend kunnen 
worden aan patiënten, in bijvoorbeeld 50 en 100 ml voorgevulde spuiten, cassettes, 
pompsystemen of infusiezakken. Naast in een fabriek bereide geregistreerde geneesmiddelen, 
kunnen ook apotheken dit soort producten maken uit geregistreerde geneesmiddelen, uit 
grondstof of uit zogenaamde (niet-geregistreerde en geregistreerde) halffabrikaten. 

Uit het systeem van de Geneesmiddelenwet (artikel 18 en artikel 40 Geneesmiddelenwet) volgt 
dat het afleveren van eigen bereidingen van apotheken aan apotheken (de zogenaamde collegiale 
doorlevering) verboden is. Echter, onder strikte voorwaarden staat de IGJ het collegiaal 
doorleveren van eigen bereidingen door apothekers aan apothekers toe. Die voorwaarden zijn 
neergelegd in de Circulaire 'Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen 
door apothekers' van de inspectie.  

Eén van de voorwaarden is dat bij de bereiding geen gebruik gemaakt mag worden van 
doorgeleverde bereidingen, als startmateriaal van een bereiding die op haar beurt wordt 
doorgeleverd. De eerste doorgeleverde bereiding fungeert dan als halffabrikaat. Dit zijn groot 
volume bereidingen, waaruit de voor toediening gereed zijnde producten, bijvoorbeeld groot 
volume voorgevulde spuiten, kunnen worden opgetrokken. Bereiding van voor toediening gereed 
zijnde producten uit halffabrikaten kan daarmee voor minder handelingen en daardoor voor 
grotere hoeveelheid gereed product per tijdseenheid zorgen en daar is op dit moment tijdelijk 
behoefte aan. 

De IGJ staat daarom, in verband met de huidige Covid-19 pandemie, tijdelijk toe dat (uitsluitend) 
de onderstaande niet-geregistreerde steriele halffabrikaten, gesteriliseerd door middel van 
terminale sterilisatie, als startmateriaal gebruikt mogen worden door apotheken voor bereiding en 
doorlevering van direct te gebruiken geneesmiddelen aan andere apotheken.  

 

 

 

Deze niet-geregistreerde steriele halffabrikaten mogen worden doorgeleverd om te dienen als 
startmateriaal voor de bereiding van geneesmiddelen die direct toegediend kunnen worden, mits: 

- Het niet-geregistreerde steriele halffabrikaat voldoet aan de voorwaarden van de Circulaire 
'Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers’ 
waaruit onder andere de volgende standaard voorwaarden volgen;  

o bereid onder de voorwaarden van de goede manier van produceren (GMP);  
o een volledige chemische en steriliteitstest is uitgevoerd;  
o de resultaten hiervan bekend zijn; 
o die resultaten zijn meegenomen in de vrijgifte (door de apotheker belast met de 

vrijgiftetaken); 
o de apotheek een volledig productdossier, inclusief stabiliteitsstudies, van het niet-

geregistreerde steriele halffabrikaat heeft opgesteld. De stabiliteitsstudies dienen de 
houdbaarheid te onderbouwen. 

- Het doorgeleverde voor toediening gereed zijnde product, gemaakt uit het niet-geregistreerde 
halffabrikaat, voldoet aan de voorwaarden van de Circulaire 'Handhavend optreden bij 
collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers’, waaruit onder andere de 
volgende standaard voorwaarden volgen;  

Clonidine Midazolam Rocuronium 
Esketamine Noradrenaline Sufentanil 
Fentanyl Remifentanil  



o bereid onder de voorwaarden van de goede manier van produceren (GMP);  
o bereidende en doorleverende apotheek voert omgevingsmonitoring uit (environmental 

monitoring conform Annex 1 Eudralex Volume 4 GMP; deeltjesmonitoring, microbiële 
monitoring, personeelsmonitoring). Alle producten worden geschouwd conform de 
bepalingen in de Europese Farmacopee (Ph. Eur.); 

Deze tijdelijke aanpassing van de Circulaire voorwaarden (voor wat betreft de bereiding en 
doorlevering van niet-geregistreerde steriele halffabrikaten en de verdere bereiding van producten 
hieruit en doorlevering daarvan), geldt vanaf heden tot 1 juli 2020. 

Onderstaand zet de IGJ schematisch de situatie uiteen: 

 

 

 

 

Specifieke tijdelijke voorwaarden voor bereiding en doorlevering van niet geregistreerde 
steriele halffabrikaten: 

• bereiding en doorlevering vindt uitsluitend plaats door apotheken die bij de laatste GMP BCLA 
inspecties de conclusie GMP-voldoende hebben gekregen (mondeling dan wel schriftelijk); 

• het door te leveren niet-geregistreerde steriele halffabrikaat is genotificeerd bij de Z-index van 
het bedrijf G-standaard voor 1 april 2020;  

• de bereidende en doorleverende apotheek legt vast welke charges niet-geregistreerde steriele 
halffabrikaten aan welke andere bereidende en doorleverende apotheken geleverd worden.  

Specifieke tijdelijke voorwaarden voor bereiding en doorlevering van voor toediening 
gereed zijnde steriele geneesmiddelen ten behoeve van toediening op intensive careafdelingen 
(alle patiënten) en overige afdelingen, inclusief verplaatste zorg naar verpleeg- en 
verzorgingsinstellingen ten behoeve van Covid-19 patiënten en extramurale palliatieve zorg 
uit niet-geregistreerde steriele halffabrikaten:  

• bereiding en doorlevering vindt uitsluitend plaats door apotheken die bij de laatste GMP BCLA 
of GMP-Z inspectie de conclusie GMP dan wel GMP-Z voldoende hebben gekregen (mondeling 
dan wel schriftelijk); 

• het uitvoeren van steriliteitstesten op deze eindproducten is tijdelijk niet verplicht, mits er 
geen afwijkingen zijn vastgesteld tijdens het terminale sterilisatieproces van het niet-
geregistreerde steriele halffabrikaat; 

• de bereidende en doorleverende apotheek heeft tijdelijk geen verplichting een volledig 
productdossier op te stellen. De wijze van bereiden dient echter wel vastgelegd en 
onderbouwd te zijn in een productdossier;  

• in geval van verdunningen vanuit het niet-geregistreerde steriele halffabrikaat dienen 
voldoende in-proces controles en observatie door een tweede persoon plaats te vinden ten 
tijde van het maken van de verdunning;  

• de houdbaarheid van uit niet-geregistreerde steriele halffabrikaten bereide geneesmiddelen is 
niet langer dan zeven dagen en korter indien noodzakelijk vanwege chemisch-fysische of 
steriliteitsbeperkingen; 

• het niet-geregistreerde steriele halffabrikaat wordt in een keer opgebruikt. Het is uitdrukkelijk 
niet toegestaan aangebroken verpakkingen halffabrikaat te bewaren en meer dan 6 uur later 
verder te gebruiken. Deze tijdsduur is korter indien de in-gebruikstermijn van het halffabrikaat 
korter is.   

• de bereidende en doorleverende apotheek van het geneesmiddel legt vast welke charge 
geneesmiddelen bereid uit niet-geregistreerde steriele halffabrikaten aan welke andere 
apotheken (apotheek x) worden doorgeleverd; 

• in geval van doorlevering dient de bereidende en doorleverende apotheek de inspectie te 
informeren via e-mailadres qdefect@igj.nl. Notificatie bij de Z-Index van het bedrijf G-
standaard is niet noodzakelijk.  

Apotheek 1: bereiding 
en doorlevering van 
niet-geregistreerd 
steriel halffabrikaat 

Apotheek 2: bereiding en doorlevering van 
kant en klare geneesmiddelen voor 
behandeling van ic-patiënten en Covid-19 
patiënten buiten de IC en extramurale 
palliatieve zorg 

Apotheek x: Ter 
handstelling van 
kant en klare 
geneesmiddelen 



 

De inspectie wijst erop dat dit een tijdelijke aanpassing is en dat alle vigerende wet- en 
regelgeving zoals de Geneesmiddelenwet, Regeling Geneesmiddelenwet en voorwaarden 
Circulaire, behoudens de genoemde specifieke tijdelijke voorwaarden, onverkort van kracht 
blijven. Ook benadrukt de inspectie dat deze maatregel uitsluitend betrekking heeft op situaties, 
waarbij geregistreerde alternatieven niet adequaat kunnen worden toegepast. 

Bij constatering door de inspectie van het niet voldoen door de bereidende en doorleverende 
apotheken aan de specifieke tijdelijke voorwaarden of bij situaties waarbij sprake is van mogelijk 
schade aan de volksgezondheid, zal de inspectie zich beramen op passende maatregelen.   

 

 


