Magistrale
bereidingen
Sinds ons artikel
begin dit jaar, zijn
er al verschillende
initiatieven genomen
om de kwaliteit te
verbeteren.

Weer écht magistraal
80 % van de magistrale bereidingen bij de apotheek is niet samengesteld zoals het hoort.
Dat bleek uit ons onderzoek eerder dit jaar. Sedertdien hebben verschillende partijen actie
ondernomen om de kwaliteit te verbeteren.
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D

e meeste van de niet-conforme
bereidingen bleken bij ons
onderzoek begin dit jaar te
weinig actieve stof te bevatten. En zulke
onderdoseringen komen merkelijk
vaker voor bij bereidingen waarbij
het gehalte aan werkzame stof laag is
(10 mg of minder). Daarom werd een
belangrijke aanpassing doorgevoerd
in het “Therapeutisch Magistraal
Formularium”, het handboek voor
magistrale bereidingen. Zulke laag
gedoseerde bereidingen moeten
voortaan systematisch 5 % worden
overgedoseerd.

Ringtest in aantocht
Meer dan honderd apothekers
stelden zich sinds ons onderzoek
kandidaat voor een “ringtest”. Bij
zo’n test ontvangen de deelnemende
apothekers alle ingrediënten en het
nodige materiaal om één bereiding te
maken. Die wordt vervolgens uitvoerig
geanalyseerd. Op die manier kan
men de haalbaarheid van bepaalde
voorschriften nauwgezet nagaan. Het
initiatief voor deze ringtest kwam van

de Algemene Pharmaceutische Bond
(APB). Die publiceerde kort na ons
artikel een oproep voor vrijwilligers in
zijn tijdschrift.

Meer controles, meer
transparantie
Ook het Federaal Agentschap
voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten (FAGG)
maakte intussen werk van een aantal
maatregelen. Het doel is om 500 stalen
te verzamelen in de loop van 2016
en er zal ook meer transparantie
komen over de resultaten van officiële
controles. Daarover zal voortaan
worden gecommuniceerd in het
jaarrapport van het FAGG.

Eindelijk actie
Het stemt ons tevreden dat onze eisen
eindelijk ter harte worden genomen
en er actie wordt ondernomen om de
kwaliteit van magistrale bereidingen
te verbeteren. Het was immers niet de
eerste keer dat wij de teleurstellende
kwaliteit van magistrale bereidingen
aankaartten. Reeds in 2010 bleken

drie op de vier magistrale bereidingen
niet conform de voorschriften. Vijf
jaar later stonden we helaas nog geen
stap verder. Integendeel, begin dit jaar
bleek slechts één op de vijf bereidingen
volledig conform. We namen daarom
naar aanleiding van onze recente
publicatie opnieuw contact op met
de APB, het FAGG, het Riziv, de Orde
der Apothekers, de Vereniging van
Coöperatieve Apotheken (Ophaco)
en minister van Volksgezondheid De
Block. Ditmaal met succes.

En verder?
Intussen zijn er ook nog heel wat
besprekingen aan de gang. Zo werkt de
APB aan een systeem van zelfcontrole
voor magistrale bereidingen, worden
de mogelijkheden bekeken om
bepaalde complexe bereidingen uit
te besteden aan gespecialiseerde
apotheken. Wij blijven alle evoluties
uiteraard opvolgen. Intussen hebben
wij alle apothekers die in het kader
van ons voorgaand onderzoek werden
bezocht, op de hoogte gebracht van
hun individuele resultaat.
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