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Herziene richtlijn Bereiden ter commentaar op knmp-website

Conceptrichtlijn Bereiden:
nadruk op zorgaspect
Auteur Rik Wagenaar
Laboratorium der Nederlandse
Apothekers

Wanneer behandeling met een geregistreerd handelspreparaat niet of niet
goed mogelijk is, kan apotheekbereiding een manier zijn om de patiënt
toch te helpen. De apotheker is de
enige zorgverlener die deze zorg op
maat kan leveren. De zorg die hij
verleent, ligt verankerd in de Wet op
de geneeskundige behandelingsovereenkomst (wgbo) en in de Geneesmiddelenwet. Door de beroepsgroep
is dit vastgelegd in de knmp-richtlijn
Bereiden en deze is onlangs herzien.

Reikwijdte
De knmp-richtlijn Bereiden gaat over
het bereiden van geneesmiddelen uit
(farmaceutische) grondstoffen en/of
het aanpassen van handelspreparaten.
Bereidingshandelingen die nodig zijn

voor het voor toediening gereedmaken van geneesmiddelen (vtgm)
vallen er niet onder. vtgm komt in
iedere apotheek voor en aanbevelingen daarover staan in de knmp-richtlijn Ter hand stellen. Ook het bereiden
voor doorlevering aan andere apotheken valt buiten het bestek van de
richtlijn. Voor collegiaal doorleverende apotheken geldt de eu-gmp.

Commentaar welkom
De richtlijn Bereiden is tot stand
gekomen in samenwerking met de
Special Interest Group Productzorg
en bereiden, die erop heeft toegezien
dat de aanbevelingen niet strenger
zijn geworden. Het concept van de
nieuwe knmp-richtlijn Bereiden is
te vinden op knmp.nl en staat tot 1
oktober 2014 open voor commentaar.
Ook uw commentaar is van harte
welkom! ■

Herziening
De knmp-richtlijn Bereiden is een
volledige herziening van de nanrichtlijn Bereiden uit grondstoffen en
aanpassen handelspreparaten uit 2008.
Met de herziening is de richtlijn toegankelijker voor de praktijk.
Bij het herschrijven van de richtlijn is
de oude tekst uit 2008 het uitgangspunt geweest, maar de vorm is aangepast aan de indeling van andere
knmp-richtlijnen.
Er is ook een betere koppeling
gemaakt met de knmp-richtlijn Ter
hand stellen (2013). De beroepsrichtlijn Ter hand stellen stelt dat de apo-

DE KNMP-RICHTLIJN BEREIDEN GAAT NIET OVER HET VOOR TOEDIENING GEREEDMAKEN.

35

| Pharm Weekbl 5 september 2014;149–36

Dagelijks komt het voor: een
patiënt heeft een geneesmiddel
nodig dat niet als geregistreerd
handelsproduct verkrijgbaar is.
De apotheker gaat dan na of het
geneesmiddel voor zijn patiënt
kan worden bereid.

theker eerst nagaat of een apotheekbereiding voldoende rationeel is.
De nieuwe richtlijn Bereiden, die nu
in concept is gepubliceerd, geeft aanbevelingen over waar de apotheker
daarbij op moet letten. Bovendien
moet hij nagaan of de bereiding technisch haalbaar is. Vervolgens gaat de
richtlijn in op de randvoorwaarden
om te kunnen bereiden. Dit is van
belang voor apothekers die de bereiding zelf uitvoeren. In de herziene
richtlijn is geprobeerd het zorgaspect
beter tot zijn recht te laten komen.
Ten slotte is de richtlijn uitgebreid
met een notenapparaat.

