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Algemene inleiding 
 50 

 

De handreiking Voor Toediening Gereed Maken (VTGM) bevat instructies voor alle verpleegkundig 

specialisten, specialistisch verpleegkundigen, algemeen verpleegkundigen en verzorgenden (VenV) in het 

ziekenhuis, intramurale care-instelling of thuiszorg die VTGM (mogen) uitvoeren. Daarnaast bevat de 

handreiking aanbevelingen voor (het management van) zorgorganisaties over belangrijke randvoorwaarden 55 

bij VTGM door VenV.  

 

De handreiking bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Randvoorwaarden VTGM, aanbevelingen voor het management 

2. VTGM Parenteralia, instructies voor het adequaat uitvoeren van VTGM bij parenteralia 60 

3. VTGM Oralia, instructies voor het adequaat uitvoeren van VTGM bij oralia 

 

Doel  

Het doel van de handreiking is het zorgen voor een veilig geneesmiddel dat vóór toediening aan de patiënt 

gereed is gemaakt door VenV.  65 

 

De handreiking vervangt de Richtlijn VTGM van parenteralia op verpleegafdelingen in ziekenhuizen (V&VN 

& NVZA, 2009) en de Landelijke instructie VTGM van medicatie in verpleeg- en verzorgingshuizen (V&VN, 

2008). Met deze handreiking wordt tevens de Europese Resolution CM/Res(2016)2 on good reconstitution 

practices in health care establishments for medicinal products for parenteral use (Council of Europe, 2016) 70 

in Nederland geïmplementeerd.  

 

Doelgroep  

De doelgroep van deze handreiking bestaat uit VenV die VTGM (mogen) uitvoeren in het ziekenhuis, 

intramurale care-instelling of thuiszorg. Het onderdeel Randvoorwaarden VTGM is primair gericht op het 75 

management van deze zorgorganisaties. De onderdelen VTGM Parenteralia en VTGM Oralia zijn ook op 

organisatieniveau relevant voor het kwaliteitsbeleid in zorgorganisaties met eigen protocollen VTGM.  

 

Doelpopulatie 

Deze handreiking is van toepassing op alle verpleegkundige zorgsettings (ziekenhuizen, intramurale zorg en 80 

de thuiszorg) waar VTGM van parenterale en orale geneesmiddelen plaatsvindt.  

 

Definitie VTGM 

VTGM is het geneesmiddel gereed maken voor gebruik door de zorgverlener, zodanig dat de patiënt de 

berekende dosis zonder verdere bewerking kan innemen, zichzelf kan toedienen of toegediend kan krijgen 85 

(de Ruiter, 2009). 

 

Achtergrondinformatie 

Geregistreerde geneesmiddelen voldoen aan kwaliteitseisen zoals die zijn vastgelegd in het 

registratiedossier van het geneesmiddel. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het management 90 

van de zorgorganisatie en de VenV ervoor te zorgen dat deze kwaliteitseisen bij toediening aan de patiënt 

ook gewaarborgd zijn gebleven na het uitvoeren van VTGM-handelingen. Dit betekent dat Good 
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Manufacturing Practice (GMP) die de farmaceutische industrie toepast bij de productie van het 

geneesmiddel, ook zoveel als mogelijk toegepast wordt bij VTGM. Bovendien moeten VenV voldoen aan de 

Arbowetgeving bij het uitvoeren van VTGM, zodat zoveel mogelijk eventuele gezondheidsrisico’s voor de 95 

VenV uitgesloten worden. Deze wetgeving is verwerkt in de werkwijzen bij VTGM Parenteralia en VTGM 

Oralia. 

 

De handreiking bevat een onderdeel Randvoorwaarden VTGM voor (het management van) de 

zorgorganisatie. VenV kunnen namelijk VTGM Parenteralia en VTGM Oralia niet op een verantwoorde 100 

manier uitvoeren zonder de benodigde faciliteiten. De Randvoorwaarden VTGM bevatten aanbevelingen 

voor belangrijke voorwaarden voor VTGM Oralia en VTGM Parenteralia. De in deze handreiking 

opgenomen randvoorwaarden voldoen aan de Europese Resolution CM/Res(2016)2 on good reconstitution 

practices in health care establishments for medicinal products for parenteral use (Council of Europe, 2016) 

en zijn uitgebreid met randvoorwaarden gebaseerd op de Arbowet en randvoorwaarden die de 105 

richtlijnwerkgroep belangrijk vindt voor VTGM Oralia.  

 

Europese resolutie 

De Europese resolutie is goedgekeurd door het Europese Committee of Ministers. De lidstaten van de 

Europese Unie worden geacht – in samenwerking met relevante professionals – op basis van de resolutie 

een nationale handleiding voor VTGM van parenteralia te ontwikkelen. De resolutie is niet bindend maar 

wel richtinggevend voor nationale richtlijnen. De Randvoorwaarden VTGM vormen daarmee tevens een 

implementatie-instrument voor de Europese resolutie in Nederland. 

 

Het onderdeel VTGM Oralia sluit aan op de algemene principes van oralia.nl (KNMP, z.d.; KNMP, z.d.-a) en 

vervangt de Landelijke instructie VTGM van medicatie in verpleeg- en verzorgingshuizen (V&VN, 2009) voor 110 

wat betreft VTGM bij oralia. Het onderdeel VTGM Parenteralia sluit aan op de Europese 'Resolution 

CM/Res(2016)2 on good reconstitution practices in health care establishments for medicinal products for 

parenteral use' (Council of Europe, 2016) en vervangt de Richtlijn VTGM van parenteralia op 

verpleegafdelingen in ziekenhuizen (V&VN & NVZA, 2009) en de Landelijke instructie VTGM van medicatie 

in verpleeg- en verzorgingshuizen (V&VN, 2008) voor wat betreft VTGM bij parenteralia.  115 

 

De instructies in VTGM Oralia en VTGM Parenteralia zijn gebaseerd op nieuwe ontwikkelingen op het 

gebied van VTGM in de praktijk en op consensus binnen de richtlijnwerkgroep, wegens gebrek aan 

wetenschappelijke onderbouwing. Alleen voor de instructies op het gebied van dubbele controle is een 

literatuurstudie uitgevoerd (zie richtlijnmodule Dubbele controle bij VTGM). De aanbevelingen uit de 120 

richtlijnmodule Dubbele controle bij VTGM zijn opgenomen als instructies in VTGM Oralia en VTGM 

Parenteralia.  

 

 

 125 
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1. Randvoorwaarden VTGM 
 

 130 

Inleiding 

Randvoorwaarden VTGM bevat aanbevelingen voor (het management van) zorgorganisaties over 

belangrijke randvoorwaarden bij VTGM door VenV. De aanbevelingen sluiten aan op de Europese 

Resolution CM/Res(2016)2 on good reconstitution practices in health care establishments for medicinal 

products for parenteral use (Council of Europe, 2016). De richtlijnwerkgroep VTGM heeft besloten de 135 

randvoorwaarden zowel voor VTGM Parenteralia als voor VTGM Oralia te laten gelden.  

 

LET OP 

Randvoorwaarden die gebaseerd zijn op de Nederlandse Arbowetgeving zijn oranje gearceerd. 

Randvoorwaarden die gebaseerd zijn op andere richtlijnen of consensus van de richtlijnwerkgroep zijn 140 

groen gearceerd. 

De overige randvoorwaarden zijn gebaseerd op de Europese Resolution CM/Res(2016)2 on good 

reconstitution practices in health care establishments for medicinal products for parenteral use (Council of 

Europe, 2016) 

 145 

Gebruikersgroep 

De randvoorwaarden gelden voor het management van alle ziekenhuizen, intramurale care-instellingen, 

wijkverpleging of andere zorgorganisaties met verpleegkundig specialisten, specialistisch verpleegkundigen, 

algemeen verpleegkundigen en/of verzorgenden die VTGM (mogen) uitvoeren conform de wet BIG, hun 

opleiding en/of de regels van de zorgorganisatie. 150 

 

Indeling randvoorwaarden  

De randvoorwaarden zijn in te delen in voorwaarden op het gebied van: 

1. Management 

2. Aangewezen persoon 155 

3. Handboeken 

4. Personeel 

5. Risicobeoordeling 

6. Risicoreductie 

7. Auditing  160 

8. Kwaliteitssysteem 
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1.1 Management 

 

De Raad van Bestuur van de zorgorganisatie heeft de volgende (eind)verantwoordelijkheden en taken: 165 

 

a. Zorgdragen voor systemen voor het veilig uitvoeren van VTGM van parenterale en orale 

geneesmiddelen. Het gaat daarbij om het beschikbaar stellen van bevoegd en bekwaam personeel voor 

het uitvoeren én controleren van VTGM, en adequate middelen (zoals bijvoorbeeld ruimtes, 

apparatuur, ICT, actuele documenten en procedures, tools en uitbestedingswerk). 170 

 

b. Beslissen en documenteren: 

- bij welke geneesmiddelen VTGM moet plaatsvinden in de apotheek 

- bij welke geneesmiddelen de apotheek een kant-en-klaar-product (RTA-product) moet leveren  

- bij welke geneesmiddelen VTGM veilig kan plaatsvinden in het klinische gebied 175 

Deze beslissing vindt plaats op basis van een risico(her)beoordeling (zie 1.5 Risicobeoordeling en 1.6 

Risicoreductie).  

De Raad van Bestuur kan deze taak delegeren naar de aangewezen persoon/apotheker.  

 

Een klinische gebied = een (verpleeg)afdeling in een ziekenhuis, intramurale care-instelling, 

wijkverpleging of andere zorgorganisatie. 

 180 

c. Aanstellen van een aangewezen persoon (zie 1.2 Aangewezen persoon). 

 

d. Autoriseren van het handboek Parenteralia (zie 1.3 Handboeken). 

De Raad van Bestuur kan deze taak delegeren naar de aangewezen persoon/apotheker.  

 185 

e. Autoriseren van het handboek Oralia (zie 1.3 Handboeken). 

De Raad van Bestuur kan deze taak delegeren naar de aangewezen persoon/apotheker.  
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1.2 Aangewezen persoon 190 

 

Elke zorgorganisatie heeft een aangewezen persoon aangesteld die verantwoordelijk is voor de kwaliteit 

van de VTGM-procedure. Deze taak kan onderdeel zijn van andere functies. De aangewezen persoon is bij 

voorkeur een apotheker. Indien de aangewezen persoon geen apotheker is, dan is een adequate opleiding 

en ervaring noodzakelijk. 195 

 

De aangewezen persoon moet een duidelijke volmacht hebben en rechtstreeks toegang hebben tot het 

management van de zorgorganisatie. In de praktijk kan de zorgorganisatie een VTGM-team oprichten 

waarvan de aangewezen persoon de coördinator is.  

 200 

De aangewezen persoon is verantwoordelijk voor: 

- de kwaliteit van de gehele VTGM-procedure 

- het kwaliteitssysteem voor VTGM (zie 1.8 Kwaliteitssysteem) 

- de goedkeuring van de standaardprocedures en bijbehorende protocollen VTGM in het klinische 

gebied 205 

- de goedkeuring van geneesmiddelen die geschikt zijn voor VTGM in specifieke klinische gebieden 

- een adequate opleiding van het personeel dat VTGM uitvoert in het klinische gebied 
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1.3 Handboeken 

 210 

Elke zorgorganisatie stelt een up-to-date handboek Parenteralia beschikbaar voor het adequaat uitvoeren 

van VTGM van parenterale geneesmiddelen in het klinische gebied. Het handboek dient toegespitst te zijn 

op het geneesmiddelassortiment van de zorgorganisatie. De actualisatie van het handboek vindt regelmatig 

plaats (bijvoorbeeld jaarlijks). De Raad van Bestuur van de zorgorganisatie moet het handboek autoriseren. 

Deze taak kan gedelegeerd zijn aan de apotheker. Het handboek is onderdeel van het kwaliteitssysteem (zie 215 

1.8 Kwaliteitssysteem).  

 

Alleen als alle VTGM-handelingen binnen de zorgorganisatie duidelijk omschreven zijn in bijsluiters of in 

actuele protocollen, dan is een handboek Parenteralia niet noodzakelijk. 

 220 

Deze aanbevelingen zijn ook van toepassing op het handboek Oralia.  

 

LET OP 

De Europese Resolution CM/Res(2016)2 on good reconstitution practices in health care 

establishments for medicinal products for parenteral use (Council of Europe, 2016) stelt dat een 

(ziekenhuis)apotheker verantwoordelijk is voor actuele protocollen voor VTGM-handelingen. Dit 

geldt daarmee ook voor de thuiszorg.  

 

Handboek Parenteralia 

Het handboek Parenteralia is een handleiding voor het uitvoeren van VTGM van geneesmiddelen voor 225 

parenterale toediening in het klinische gebied. De (ziekenhuis)apotheker is verantwoordelijk voor het 

opstellen van het handboek in samenwerking met andere medische en niet-medische zorgverleners (zoals 

apothekers, artsen, verpleegkundigen en apothekersassistenten). Bijsluiters van geneesmiddelen kunnen 

onderdeel zijn van het handboek. Het handboek is beschikbaar zowel in de apotheek als in het klinische 

gebied van de zorgorganisatie. 230 

 

Het handboek Parenteralia bevat per geneesmiddel ten minste de volgende informatie:  

• VTGM-advies met de passende oplosmiddelen en concentraties 

• toedieningsroute 

• toedieningssnelheid en -duur 235 

• verenigbaarheden en onverenigbaarheden met andere geneesmiddelen 

• gebruikelijke oplosmiddelen en verpakkingen  

• de maximale en minimale fysisch-chemische stabiliteit bij verdunning  

 

Mogelijke primaire informatiebronnen voor het handboek Parenteralia van de zorgorganisatie zijn: 240 

• verpakking, bijsluiter en SmPC (= Summary of Product Characteristics) van het geneesmiddel 

• KNMP-handboek Parenteralia VTGM Ziekenhuisfarmacie (KNMP, z.d.-b) 

• KNMP-handboek Parenteralia VTGM Thuiszorg (KNMP, z.d.-c) 

 

Handboek Oralia 245 

Het handboek Oralia is een handleiding voor het uitvoeren van VTGM van geneesmiddelen voor orale 

toediening in het klinische gebied. De (ziekenhuis)apotheker is verantwoordelijk voor het opstellen van het 
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handboek in samenwerking met andere medische en niet-medische zorgverleners (zoals apothekers, 

artsen, verpleegkundigen en apothekersassistenten). Bijsluiters van geneesmiddelen kunnen onderdeel zijn 

van het handboek. Het handboek is beschikbaar zowel in de apotheek als in het klinische gebied van de 250 

zorgorganisatie. 

 

Het handboek Oralia bevat per geneesmiddel ten minste de volgende informatie:  

• alternatieven (toedieningsvormen en geneesmiddelen) 

• bewerkingsmethode bij slikproblemen (openen, in water of spuit uiteen laten vallen en malen)  255 

• bewerkingsmethode bij sondevoeding (methode, interval, interactie met sondemateriaal) 

• gezondheidsrisico voor zorgverlener 

 

Mogelijke primaire informatiebronnen voor het handboek Oralia van de zorgorganisatie zijn: 

• geautoriseerde etiket, bijsluiter en SmPC (= Summary of Product Characteristics) van het geneesmiddel 260 

• Oralia VTGM (voor apothekers; KNMP, z.d.-a) 

• Oralia.nl (voor zorginstellingen; KNMP, z.d.) 
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1.4 Personeel 

 265 

De eisen aan kwalificaties en competenties van het personeel dat betrokken is bij VTGM in het klinische 

gebied, dienen beschreven te zijn in het kwaliteitssysteem van de zorgorganisatie (zie 1.8 

Kwaliteitssysteem). De actuele kwalificaties en competenties (scholingen en trainingen) van al het 

betrokken personeel dienen gedocumenteerd te zijn.  

 270 

Bevoegdheden 

Op basis van de opleidingsprofielen VenV gelden de volgende basisbevoegdheden: 

• Niveau 3: uitvoeren VTGM bij oralia 

• Niveau 4 – 6: uitvoeren VTGM bij oralia en parenteralia 

 275 

De zorgorganisatie bepaalt het deskundigheidsniveau dat medewerkers (minimaal) moeten hebben voor 

uitvoeren van VTGM parenteralia en oralia. De niveaus van deskundigheid zijn verwerkt in de OCW-

kwalificatiestructuur en de erkende branchekwalificaties (ActiZ, KNMP, NVZA, Verenso, BTN, LHV, LOC, et 

al., 2016). 

 280 

Kennis en vaardigheden 

Personeel dat betrokken is bij VTGM in het klinische gebied, dient actuele en specifieke kennis en 

vaardigheden te hebben op het gebied van: 

• algemene principes van kwaliteitsborging, waaronder controle en vastleggen van gegevens 

• hygiëne en microbiologie 285 

 

Voor VTGM bij parenteralia moet het personeel ook bekwaam zijn in: 

• medisch rekenen 

• aseptische werkwijzen 

De organisatie is verantwoordelijk voor adequate en met succes afgeronde/getoetste bij- en nascholing en 290 

documentatie van de gevolgde scholingen (ActiZ, KNMP, NVZA, Verenso, BTN, LHV, LOC, et al., 2016). 

 

Scholing van personeel over het uitvoeren van audits (zelfinspectie) vergroot het bewustzijn en begrip dat 

VTGM-activiteiten gevolgen hebben voor de patiëntveiligheid.    

  295 
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1.5 Risicobeoordeling 

 

Een zorgorganisatie voert voor elk geneesmiddel een risicobeoordeling voor VTGM in klinische gebieden 

uit. Daarbij dient de zorgorganisatie rekening te houden met de meest relevante risicofactoren. Ter 

vermindering van de werklast kan de zorgorganisatie soortgelijke geneesmiddelen groepsgewijs 300 

beoordelen (afhankelijk van het geneesmiddel en de situatie van het specifieke klinische gebied). De 

zorgorganisatie moet de risicobeoordeling ook afstemmen op de diverse situaties in de organisatie (zoals 

overdag, tijdens de diensttijd of bij spoed).  

 

Na de risicobeoordeling moet per (klasse) geneesmiddel duidelijk zijn welke VTGM-handelingen mogen 305 

plaatsvinden en onder welke voorwaarden of risicoreducerende maatregelen (zie 1.6 Risicoreductie).   

 

Risicovolle situaties 

Relevante risicovolle situaties zijn te identificeren met de Checklist van de Europese resolutie (zie bijlage 2). 

Deze is gebaseerd op de volgende mogelijke risicogebieden:  310 

• microbiologische contaminatie (zie kader 'Voorbeelden van risicovolle situaties voor microbiologische 

contaminatie') 

• onjuiste samenstelling (zie kader 'Voorbeelden van risicovolle situaties voor onjuiste samenstelling') 

• gezondheidsschade aan het personeel dat VTGM uitvoert (zie kaders 'Gezondheidsschade' en 

'Gevaarseigenschappen en blootstelling geneesmiddelen'). 315 

• gezondheidsschade aan de patiënt (risico bij onjuist gebruik, afhankelijk van farmacologische activiteit 

van geneesmiddel) 

 

Voorbeelden van risicovolle situaties voor microbiologische contaminatie 

• Complexe VTGM-methode 

 Hoe complexer de reconstitutiemethode, hoe vatbaarder het geneesmiddel voor 

microbiologische groei is. 

• Open-systeem procedure 

 Als het geneesmiddel niet direct na VTGM wordt toegediend in het klinische gebied, is het 

risico op microbiologische contaminatie verhoogd. 

 

Voorbeelden van risicovolle situaties voor onjuiste samenstelling 

• Gebruik van een concentraat: indien verdere verdunning vereist is voor gebruik, is er een 

groter risico op een onjuiste samenstelling. 

• Complexe berekening: hoe complexer de berekening, hoe groter het risico op een onjuiste 

samenstelling. 

• Elke berekening met meer dan één bereidingsstap voor VTGM. 

• Elke berekening met meer dan één voorbereidingsstap voor toediening. 

• Conversie van de dosiseenheid is vereist. 

• Complexe breuken of plaatsing van decimaal zijn betrokken. 

• De noodzaak om een verplaatsingswaarde (= de benodigde overmaat aan volume die nodig is 

om de juiste dosis of volume mogelijk te maken; is alleen van toepassing als niet alles wordt 

toegediend) te overwegen. 
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• Het geneesmiddel is een poeder dat opgelost moet worden als onderdeel van VTGM: er is een 

risico dat het poeder niet volledig oplost voor toediening van het product. Dit kan leiden tot 

een incorrecte samenstelling en het risico op verontreiniging met onopgeloste deeltjes.  

• Het splitsen van de inhoud in één flacon of in meerdere flacons: als een deel van de 

flacon/ampul of meer dan één flacon/ampul nodig is, dan zijn volumemetingen nodig en is het 

risico op onjuiste samenstelling verhoogd.  

 320 

Gezondheidsschade 

Het beroepsmatig omgaan met geneesmiddelen tijdens VTGM kan schadelijk zijn voor de 

gezondheid. Het daadwerkelijk optreden van ongewenste gezondheidseffecten is afhankelijk van 

diverse factoren, waaronder de (gevaars)eigenschappen van het geneesmiddel en de VTGM-

werkwijze. Onvoldoende beheersmaatregelen (zoals persoonlijke beschermingsmaatregelen) 

kunnen op termijn een beroepsziekte veroorzaken. Blootstelling aan geneesmiddelen kan tot 

direct letsel leiden en tot gezondheidsschade op de lange termijn. Een zorgvuldige manier van 

werken met geneesmiddelen is noodzakelijk, met een zo min mogelijke kans op blootstelling. 

Bron: Arbocatalogus Veilig werken met geneesmiddelen  

 

Gevaarseigenschappen en blootstelling aan geneesmiddelen 

Het gezondheidsrisico van een geneesmiddel is afhankelijk van de gevaarseigenschappen van het 

geneesmiddel. Blootstelling aan geneesmiddelen met acuut toxische eigenschappen kan leiden tot 

directe lichamelijke effecten, zoals irritatie van huid en slijmvliezen. Blootstelling aan 

geneesmiddelen met chronisch toxische eigenschappen kan bijvoorbeeld leiden tot 

overgevoeligheidsreacties, allergische reacties of ontwikkeling van antibioticaresistentie. 

Carcinogene, mutagene en/of reprotoxische (CMR) geneesmiddelen kunnen bij regelmatige, (zelfs) 

zeer geringe blootstelling op de langere termijn leiden tot zeer schadelijke gezondheidseffecten, 

zoals kanker. 

 

Blootstelling kan plaatsvinden via inhalatie, mond, huid en ogen. De mate van blootstelling wordt 

bepaald door factoren zoals type handeling (bijvoorbeeld halveren, fijnmaken of oplossen van 

tabletten), hoeveelheid geneesmiddel, de frequentie en duur van de handeling, het optreden van 

snij-, steek- en/of spatincidenten en de getroffen beheersmaatregelen (zoals 

ventilatiemaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen). 

Bron: Arbocatalogus Veilig werken met geneesmiddelen 

 

Methode 

Prospectieve en retrospectieve risicoanalyses en audits zijn enkele nuttige methoden die uiteenlopende 

standpunten kunnen opleveren over de risico’s in zorgorganisaties. Aangezien iedere methode voor- en 325 

nadelen heeft, geeft gecombineerd gebruik een vollediger en evenwichtiger beeld van de risico’s. 

Alternatieve risicobeoordelingsmethoden zijn toegestaan mits ze dezelfde strenge criteria hanteren.  

 

Als vervolg op de risicobeoordeling rangschikt de zorgorganisatie geneesmiddelen in de volgorde van het 

VTGM-risico voor de specifieke zorgorganisatie: 330 

• Bij producten met een hoger risico dient VTGM in klinische gebieden vermeden te worden, tenzij er 

risicoreducerende maatregelen geïntroduceerd zijn (zie 6. Risicoreductie). 
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• Producten met een lager risico kunnen veilig bereid worden in klinische gebieden, mits de minimale 

benodigdheden beschikbaar zijn.  

Bepaalde risico’s zijn zo groot dat VTGM van het product niet mag plaatsvinden, bijvoorbeeld bij 335 

cytotoxische geneesmiddelen. Verstrekking van het product in een RTA-vorm is dan noodzakelijk.  

 

Bij de (her)beoordeling maakt de zorgorganisatie gebruik van de checklist 'Identificatie, beoordeling en 

risicoreductie gesteld door de reconstitutie van geneesmiddelen in klinische gebieden' (zie bijlage 2). 

 340 

Evaluatie 

Evaluatie en documentatie van de rangschikking moet regelmatig (bijvoorbeeld jaarlijks) plaatsvinden. 

Regelmatig opnieuw beoordelen van de risico’s voor/in de eigen organisatie is noodzakelijk. 

 

Verantwoordelijkheden 345 

De manager van het klinische gebied en de aangewezen persoon: 

• houden toezicht op de risicobeoordeling 

• ondertekenen beiden de beoordeling  

• sturen de beoordeling (inclusief volgorde van VTGM-risico) naar management/Raad van Bestuur van de 

zorgorganisatie  350 

 

Op basis van de rangschikking beslist en documenteert de Raad van Bestuur van de zorgorganisatie bij 

welke geneesmiddelen VTGM moet plaatsvinden in de apotheek en bij welke geneesmiddelen VTGM veilig 

kan plaatsvinden in het klinische gebied. Deze taak kan gedelegeerd zijn aan de aangewezen 

persoon/apotheker. De lijst met geneesmiddelen waarbij VTGM in het klinische gebied mogelijk is, is 355 

onderdeel van het kwaliteitssysteem (zie 1.8 Kwaliteitssysteem).  
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1.6 Risicoreductie 

 

De risico's bij de VTGM-procedure dienen in alle gevallen gereduceerd te worden, ongeacht de resultaten 360 

van de risicobeoordeling. 

 

Risicoreductiemethoden die overwogen moeten worden bij VTGM, zijn: 

• Verstrekken van RTA of ready-to-use (RTU) parenterale producten 

Dit minimaliseert alle type reconstitutierisico’s  en vereenvoudigt de toediening. Deze producten 365 

kunnen ofwel worden bereid in de apotheek of geleverd worden door de apotheek. Dit is de ideale 

oplossing voor risicobeheer. 

 

• Vereenvoudigen en rationaliseren van het aanbod van producten en presentaties van geneesmiddelen.  

Waar mogelijk, de variaties van concentraties/sterktes van producten met een hoger risico beperken 370 

om het risico op een selectiefout te verminderen. 

 

• Verstrekken van de geschiktste injectieflacon/ampulmaten bij de geschiktste concentratie.  

De risico’s op microbiologische besmetting is minder bij injectieflacons dan bij ampullen als het product 

in een gesloten systeem zit. Injectieflacons hebben daarom de voorkeur (indien beschikbaar) voor het 375 

verminderen van het risico op microbiologische besmetting.  

Met behulp van de geschiktste verpakkingsgrootte en de juiste concentratie zal de noodzaak voor 

gedeeltelijke overbrengingen die een volumemeting vereisen, verminderen. Dit reduceert de 

complexiteit van de procedure en het risico op een onjuiste samenstelling.  

 380 

• Overwegen van medische hulpmiddelen die VTGM in een gesloten systeem mogelijk maakt. 

 

• Gebruikmaken van dubbele controlesystemen. 

Een onafhankelijke tweede controle van een ander persoon en/of het gebruik van 

dosiscontrolesoftware zal het risico op een berekeningsfout en onjuiste samenstelling verminderen. 385 

Ook bij VTGM Oralia kan een tweede controle in bepaalde situaties (bijvoorbeeld als berekening of 

afmeten noodzakelijk is) zinvol zijn.  

 

• Verstrekken van doseringsberekende hulpmiddelen. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan gevalideerde rekensjablonen, rekenapps en doseergrafieken voor een 390 

reeks lichaamsgewichten. Met doseergrafieken zijn dosisberekeningen niet nodig. Dit verkleint het 

risico op rekenfouten en onjuiste samenstellingen. 

 

• Verstrekken van aanvullende richtsnoeren over het voorschrijven, de VTGM-werkwijze en het beheren 

van producten bij geneesmiddelen met een hoger risico. Dit zal de risico's van alle soorten verkleinen. 395 

 

• Verstrekken van beschermende medische hulpmiddelen in het klinische gebied.  

Dit zal het risico op microbiologische verontreiniging in het product en - in bepaalde gevallen - risico's 

voor het personeel dat VTGM uitvoert, verminderen. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan het gebruik van 

veilige naalden. Er wordt minimaal een aparte ruimte voor VTGM aanbevolen in klinische gebieden 400 

(ziekenhuizen en intramurale care-instellingen). 
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Sensibiliserende stoffen 

Sensibiliserende stoffen (allergenen) zijn stoffen die een overgevoeligheid of allergie kunnen 

veroorzaken via het afweersysteem. Denk hierbij bijvoorbeeld aan antibiotica. VTGM van 

geneesmiddelen met sensibiliserende stoffen dient altijd plaats te vinden met handschoenen (ter 

bescherming van het personeel dat VTGM uitvoert) en bij voorkeur in een stofafzuigkast.  

Bron: Arbocatalogus Veilig werken met geneesmiddelen 

 

• Overwegen van gebruik van standaardrecepten of standaardetiketten. 

Dit zal helpen bij het verduidelijken van de informatie op het recept over VTGM en de toediening van 405 

geneesmiddelen met een hoger risico. 

 

• Verstrekken van lokaal goedgekeurde protocollen die goedgekeurd, niet-gelicentieerd en offlabel 

gebruik van geneesmiddelen opheldert. 

 410 

• Bevorderen van een open en vriendelijke omgeving tussen de betrokken professionals. 

Een gebrek aan vertrouwen is een reden om hulp te zoeken en ondersteuning te krijgen.  

 

• Gebruikmaken van adequate maalapparatuur 

Een adequaat maalapparaat of hulpmiddel voorkomt blootstelling aan risicovolle stoffen voorkomen, 415 

veroorzaakt geen RSI-achtige klachten en is gemakkelijk schoon te maken. 

 

• Voorkómen van verwisselingen bij 'sound alike' en 'look alike' medicatie. 

 

Alle bovengenoemde risicoverlagingsmethoden moeten worden overwogen voor elke specifieke VTGM-420 

stap. De methoden die toepasbaar en praktisch zijn, moeten in elk geval worden uitgevoerd.  

 

Het restrisico met de gekozen risicobeheersingsmethoden moet aanvaardbaar zijn voor de zorgorganisatie. 

Als het risico hoog blijft, kan de zorgorganisatie het specifieke item op het risicoregister van de organisatie 

plaatsen. Het management zorgt dan ervoor dat VTGM elders verantwoord plaatsvindt (bijvoorbeeld in 425 

apotheek of inkoop als RTA-product).   

 

Algemene regel 

Als algemene regel geldt dat VTGM van geneesmiddelen die gevaarlijk zijn of een veiligheidsrisico vormen, 

klaargemaakt moeten worden in een apotheek of onder de volledige verantwoordelijkheid van een 430 

apotheker. Het gaat dan bijvoorbeeld om: 

• cytostatica en andere CMR-geneesmiddelen 

• bepaalde gentherapie producten 

• geneesmiddelen die speciale aandacht vereisen bij het VTGM-proces (filtratie van oplossingen die 

micellen bevatten, producten die langzaam oplossen (lage oplossnelheid), bepaalde gevoelige 435 

monoklonale antilichamen, enzovoort).    
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1.7 Auditing 

 

Regelmatige audits (bijvoorbeeld jaarlijks) - bij voorkeur interne audits - van alle VTGM-activiteiten in de 

zorgorganisatie, zijn vereist als een middel om de VTGM-procedure te verbeteren.  440 

 

Scholing van personeel over het uitvoeren van audits (zelfinspectie) vergroot het bewustzijn en begrip dat 

VTGM-activiteiten gevolgen hebben voor de patiëntveiligheid.    
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1.8 Kwaliteitssysteem 445 

 

Het kwaliteitssysteem voor VTGM moet de volgende onderdelen bevatten: 

1. Een algemene VTGM-procedure die betrekking heeft op de algemene aspecten, zoals  

- aseptisch handelen, hygiëne, speciale kledingvoorschriften  

- beleid over de onafhankelijke controle (tweede controle), voorwaarden om direct te gebruiken e.d. 450 

 

2. Gedetailleerde instructies voor het veilig uitvoeren van VTGM bij elk geneesmiddel (bijvoorbeeld 

handboek Parenteralia, handboek Oralia, bijsluiter; zie 3. Handboeken). 

 

3. Procedures voor etikettering van elk VTGM-geneesmiddel. Dit zorgt ervoor dat het recept en het 455 

product (zoals actieve farmaceutische stof, dosering, toedieningstijd van het VTGM-geneesmiddel) en 

de identiteit van de patiënt (gegevens en familienamen) overeenkomen en de VTGM-procedure 

traceerbaar is. Zie 'VTGM Parenteralia' voor uitzonderingen en eisen aan het toedienetiket. 

 

4. Een systeem voor de documentatie van individuele VTGM-activiteiten, met inbegrip van de eventueel 460 

uitgevoerde berekeningen en tweede controle. 

 

5. Een lijst van geneesmiddelen (generieke naam en merknaam, sterkte, verpakking, dosering), waarbij 

VTGM in het klinische gebied mogelijk is. 

 465 

6. Gedocumenteerd bewijs van de bekwaamheid van het personeel dat VTGM uitvoert 

(erkenningsdocument voor elk persoon die betrokken is bij VTGM, goedgekeurd door het management 

van het specifieke klinische gebied). 

 

7. Een systeem voor het melden en analyseren van (bijna)fouten in de procedure en uitvoering van VTGM 470 

(bijvoorbeeld Melding Incidenten Cliënten (MIC), Fouten, Ongevallen en Near Accidents (FONA-

registratie), Veilig Incident Melden (VIM) of het landelijke meldsysteem Voorkomen Medicatie 

Incidenten (VMI, voorheen Portaal voor Patiëntveiligheid)). 

 

  475 
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2. VTGM Oralia 
 

Inleiding 

VTGM Oralia bevat instructies voor het adequaat uitvoeren van VTGM bij oralia. VTGM Oralia sluit aan op 

de algemene principes van oralia.nl (KNMP, z.d.; KNMP, z.d.-a) en vervangt de Landelijke instructie VTGM 480 

van medicatie in verpleeg- en verzorgingshuizen (V&VN, 2009) voor wat betreft VTGM bij oralia. 

 

De instructies in VTGM Oralia zijn zoveel mogelijk gebaseerd op bestaande richtlijnen en werkafspraken 

voor zorgverleners (met bronvermelding). Instructies waarvoor geen bestaande richtlijnen en 

werkafspraken voorhanden waren, zijn gebaseerd op consensus van de richtlijnwerkgroep.  485 

 

 

Gebruikersgroep 

Deze handreiking geldt voor alle verpleegkundig specialisten, specialistisch verpleegkundigen, algemeen 

verpleegkundigen en verzorgenden (VenV) in het ziekenhuis, intramurale care-instelling, wijkverpleging of 490 

andere zorgorganisaties die VTGM van oralia (mogen) uitvoeren conform de wet BIG, hun opleiding en/of 

de regels van de zorgorganisatie.  

 

VTGM Oralia  

Deze handreiking gaat over VTGM van oralia door VenV. Onder VTGM Oralia vallen de volgende methoden:  495 

• het uiteen laten vallen van geneesmiddelen (= omzetten van vaste naar vloeibare vorm) 

• het fijnmaken van geneesmiddelen 

• het openen van geneesmiddelen (capsules) 

 

Stappen van VTGM Oralia 500 

Het proces van VTGM van oralia bestaat uit de volgende stappen: 

Stap 1 Indicatiestelling  

Stap 2 Verifiëren VTGM 

Stap 3 Uitvoeren VTGM  
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Stap 1 Indicatiestelling  505 

 

VTGM van oralia mag alleen plaatsvinden bij patiënten met niet-behandelbare slikproblemen waarbij de 

arts - zo nodig in overleg met bekwame/bevoegde zorgverleners en de patiënt(vertegenwoordiger) - heeft 

vastgesteld of er een indicatie is voor VTGM van oralia. De arts kan de indicatiestelling delegeren naar een 

andere bekwame/bevoegde zorgverlener. De indicatie wordt vastgelegd in het patiëntendossier en indien 510 

nodig ook op de toedienlijst. Bij signalen van een innameprobleem met medicatie bij patiënten zonder 

indicatie neemt de VenV eerst contact op met de arts voor een indicatiestelling.  

 

Patiënten met een indicatie kunnen zijn: 

• patiënten die lijden aan dysfagie 515 

• patiënten met een voedingssonde 

• patiënten met (andere) problemen met het slikken van medicatie  

• (kleine) kinderen 

 

Er is bij patiënten met problemen met het slikken van medicatie alleen een indicatie als aan de volgende 520 

voorwaarden is voldaan: 

• de medicatie zelf is niet de oorzaak van de slikproblemen 

• er is geen onderliggende en behandelbare (lichamelijke) oorzaak  

• er is geen andere toedienvorm beschikbaar 

• er is geen geschikt alternatief geneesmiddel beschikbaar 525 
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Stap 2 Verifiëren VTGM  

 

Patiënt met een nieuwe indicatie 

Bij een patiënt met een nieuwe indicatie voor VTGM van oralia vinden de volgende acties plaats: 530 

• controleren van alle bestaande medicatie (door arts, apotheker of andere bekwame/bevoegde 

zorgverlener)  

• vaststellen geschikte farmaceutische vorm of ander geneesmiddel (door arts en/of apotheker) 

• vaststellen methode van VTGM (door apotheker)  

 535 

De apotheker stelt – zo nodig in overleg met de arts en/of VenV – per geneesmiddel vast welke 

farmaceutische vorm, ander geneesmiddel of methode van VTGM in aanmerking komt.  

 

Bij patiënten met een voedingssonde brengt de arts de apotheker hiervan op de hoogte via een 

medicatieopdracht (eventueel via een (elektronisch) bericht van de verpleegkundige). De apotheker neemt 540 

contact op met de VenV van de patiënt voor informatie over het materiaal van de voedingssonde. Dit in 

verband met eventuele interactie tussen het materiaal van de voedingssonde en (hulpstoffen in) de 

medicatie (bron: V&VN, 2017). 

 

Nieuwe medicatie bij patiënt met bestaande indicatie 545 

De apotheker stelt – zo nodig in overleg met de arts en/of VenV – bij elk nieuw voorgeschreven 

geneesmiddel vast welke farmaceutische vorm, ander geneesmiddel of methode van VTGM in aanmerking 

komt.  

 

Algemene principes keuze methode 550 

Stappenplan bij de keuze van de methode bij een patiënt met slikproblemen: 

Stap 1 Wisselen naar een andere toedienvorm (drank of druppels). 

Stap 2 Indien stap 1 niet mogelijk is: wisselen naar een ander geneesmiddel met een andere toedienvorm. 

Stap 3 Indien stap 1 en 2 niet mogelijk of wenselijk zijn: het in water uiteen laten vallen van het 

geneesmiddel. Als er sprake is van risico op verslikken, dan komt het fijnmaken van een tablet en 555 

het mengen met halfvast voedsel in aanmerking.  

 

Bij een voedingssonde gelden de volgende overwegingen: 

• Is slikken van medicatie (kleine tabletjes, gebroken grotere tabletten, orodispergeerbare tablet) langs 

de voedingssonde mogelijk? 560 

• Indien slikken langs de voedingssonde niet mogelijk is: overweeg (tijdelijk) stoppen van de medicatie of 

een andere toedienroute. 

• Indien andere toedienroute niet mogelijk: overweeg een alternatief geneesmiddel dat wel via een 

andere toedienroute mogelijk is. 

• Indien toediening via voedingssonde nodig is: kies bij voorkeur een vloeibare toedieningsvorm. 565 

• Laat tabletten bij voorkeur in water uiteen vallen om het verlies van en blootstelling aan het 

geneesmiddel te beperken. 

• Gebruik geen oromucosale vorm voor toediening via de voedingssonde, tenzij het geneesmiddel ook in 

de maag wordt geabsorbeerd. 
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• Gebruik geen tabletten met gereguleerde of verlengde afgifte of medicatie met een maagsapresistente 570 

coating, tenzij de fabrikant aangeeft dat het geneesmiddel geschikt is om voor toediening via de 

voedingssonde. 

• Volg de instructies in Oralia.nl (of een afgeleid document van de zorgorganisatie).  

Bron: KNMP, z.d. 

  575 
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Stap 3 Uitvoeren VTGM 

 

Bij oralia kan de VenV de volgende VTGM-methoden toepassen: 

1. het in water uiteen laten vallen van geneesmiddelen (= omzetten van vaste naar vloeibare vorm) 

2. het fijnmaken van geneesmiddelen (= malen) 580 

3. het openen van geneesmiddelen (capsules) 

 

Algemene principes  

De VenV maakt medicatie gereed volgens de geldende procedures in de zorgorganisatie. Deze procedures 

kunnen de voorschriften van de apotheker, de instructies in Oralia.nl of een afgeleid document van de 585 

zorgorganisatie zijn.  

 

Fijnmaken van geneesmiddelen (malen) is in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), gehandicaptenzorg en 

ouderenzorg alleen toegestaan als de apotheker dit vermeld heeft op de toedienlijst (Bronnen: ActiZ, 

KNMP, NVZA, Verenso, BTN, LHV, LOC, et al., 2016; GGZ Nederland, 2016; VGN, 2020). In het ziekenhuis 590 

gaat – indien mogelijk en bekend bij de apotheker – ook de voorkeur uit naar vermelding op de order, 

toedienlijst of het toedienetiket. Maak in het ziekenhuis afspraken over de plaats en manier van vastleggen.   

 

De blootstelling aan het geneesmiddel tijdens VTGM dient zo veel mogelijk vermeden of beperkt te 

worden. Dit kan bijvoorbeeld door handschoenen te dragen bij het bewerken van geneesmiddelen en 595 

tabletten niet fijn te maken. VTGM van tabletten kan beter door ze in lauw water uiteen te laten vallen. 

 

De VenV werkt hygiënisch bij VTGM van oralia. Dit betekent: 

• schone dienstkleding met korte mouw (maximaal één dag gedragen) 

• geen zichtbare sieraden of horloges 600 

• gewassen of gedesinfecteerde handen 

• afhankelijk van de afspraken in de zorgorganisatie: dragen van handschoenen 

 

Gezondheidsrisico's  

Voor sommige geneesmiddelen zijn op de werkvloer van VenV onvoldoende persoonlijke 605 

beschermingsmiddelen beschikbaar om het gezondheidsrisico tot een aanvaardbaar niveau te beperken. 

De volgende geneesmiddelen mag de VenV daarom niet bewerken: 

• Kankerverwekkende, mutagene en/ of voor de voortplanting giftige geneesmiddelen. Deze 

geneesmiddelen kunnen tumoren in het lichaam veroorzaken, maar ook schadelijk zijn voor mensen 

met een kinderwens of die zwanger zijn. 610 

• Zeer sterk werkzame geneesmiddelen. 

Bron: KNMP, z.d. 

 

Ook de blootstelling van VenV aan antibiotica dient beperkt te worden. Veel antibiotica zijn namelijk 

sensibiliserende stoffen en kunnen hierdoor overgevoeligheid (allergie) veroorzaken. Het beperken van de 615 

blootstelling kan door: 

• het geven van antibiotica als drank 

• indien een drank niet beschikbaar is: de tabletten of capsules uiteen laten vallen in lauw water; 

tabletten niet fijnmaken en capsules niet openen 

Bron: KNMP, z.d. 620 
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Algemene principes 'Uiteen laten vallen' 

Het uiteen laten vallen van tabletten kan het beste in (handwarm of lauw) water, zo nodig onder roeren (in 

een wegwerpbeker of glas) of schudden (in een met een dopje afgesloten spuit voor orale toediening).  

 625 

Voordelen van 'uiteen laten vallen': 

• beperkte blootstelling van de bewerker aan het geneesmiddel (geen inademing vaste stof) 

• minder verlies aan geneesmiddel 

 

Nadelen van 'uiteen laten vallen': 630 

• het uiteenvallen kan soms lang duren, vooral bij tabletten met een filmomhulling (lauw water versnelt 

het proces) 

• voor harde capsules is de methode ongeschikt (het duurt te lang voordat de gelatinewand helemaal is 

opgelost) 

 635 

Algemene principes 'Fijnmaken' 

De tablet wordt eerst droog fijngemaakt (gemaald) waarna het poeder gemengd wordt met water of 

halfvast voedsel. Bij risico op verslikken heeft halfvast voedsel de voorkeur. 

 

Fijnmaken is niet toegestaan bij: 640 

• geneesmiddelen waarbij het effect afneemt of die potentieel schadelijk worden (zoals bijvoorbeeld 

maagsapresistente tabletten of tabletten met vertraagde afgifte) 

• risicovolle stoffen   

Overweeg geneesmiddelen die na het fijnmaken zeer vies smaken, niet oraal toe te dienen (tenzij via 

sonde). 645 

 

Bij het fijnmaken gaat de voorkeur uit naar gebruik van een maalapparaat of hulpmiddel, dat blootstelling 

aan risicovolle stoffen voorkomt, geen RSI-achtige klachten veroorzaakt en gemakkelijk schoon te maken is 

(voorkómen kruiscontaminatie). De VenV in de thuiszorg kan als hulpmiddel eventueel ook gebruikmaken 

van twee lepels. Reinig het maalapparaat of hulpmiddel na elke maalactie.  650 

 

Aandachtspunten: 

• Een goede keuze van het maalapparaat en een goede reiniging zijn essentieel.  

• Bij gebruik van een voedingssonde moeten geneesmiddelen afzonderlijk worden fijngemaakt (en 

gegeven), tenzij de patiënt een vochtbeperking heeft én onderzocht is of de combinatie van meerdere 655 

geneesmiddelen tegelijk niet tot onverenigbaarheid leidt (Bron: V&VN, 2017).  

• Geneesmiddelen mogen niet opgelost worden in sondevoeding. 

• Bij mengen met halfvast voedsel mogen meerdere geneesmiddelen samen worden fijngemaakt, tenzij 

de apotheek anders aangeeft (Bron: V&VN, 2009).  

 660 

Algemene principes 'Capsule openmaken' 

Het openen van harde gelatinecapsules vindt plaats boven een maatbekertje, waarna de inhoud verder 

bewerkt kan worden als fijngemaakte tabletten.  
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De waarschuwing 'Korrels heel laten' kan vóórkomen bij preparaten met verlengde werking die uit korrels 665 

bestaan. 

 

Controle op het klaarmaken 

Controle van het proces van VTGM bij oralia is alleen in bijzondere situaties nodig. Het gaat dan om de 

volgende situaties: 670 

• als een berekening nodig is 

• als een deel van een door de apotheek geleverd geneesmiddel afgemeten of afgewogen moet worden  

In die gevallen controleert een bevoegd en bekwaam persoon de VTGM-handelingen.  

 

Overweeg de inzet van een apothekersassistente bij de fysieke controle van de VTGM-handelingen. 675 

Vervang de dubbele controle nooit door een enkele controle.  

 

LET OP 

De controle op het klaarmaken van medicatie is een andere controle dan de controle bij het toedienen 

van medicatie.  

 

Alternatieven 

Een elektronische systeem (bijvoorbeeld barcodescan) kan de controle door een bevoegd en bekwaam 680 

persoon vervangen bij een aantal onderdelen (bijvoorbeeld de identiteit van het geneesmiddel). 

 

Overweeg in situaties waarbij een fysieke controle van de VTGM-handelingen door een bevoegd en 

bekwaam persoon niet mogelijk is: 

• Het gebruik van een beveiligde internet-videoverbinding voor de controle van de VTGM-handelingen 685 

op afstand door een bevoegd en bekwaam persoon (bijvoorbeeld via de Siilo app of Boomerweb 

Medicatie Controle App). 

• De inzet van een bekwame patiënt of mantelzorger voor de controle van de VTGM-handelingen. Deze 

inzet dient dan wel vooraf afgesproken en vastgelegd te zijn in het zorgplan, behandelplan of 

begeleidingsplan.  690 

 

De instructies bij ‘Controle op het klaarmaken’ zijn gebaseerd op de richtlijnmodule ‘Dubbele controle bij 

VTGM’. 

 

Paraferen 695 

Een bevoegd en bekwaam persoon parafeert afzonderlijk voor de controle van VTGM-handelingen. De 

parafen van de uitvoering van de VTGM-handelingen door de VenV en de controle door een bevoegd en 

bekwaam persoon worden vastgelegd in een daartoe geschikt systeem. Dit kan een elektronisch of 

papieren systeem zijn. De parafen moeten te allen tijde traceerbaar blijven, ook na toediening.  

  700 
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3. VTGM Parenteralia 
 

 

Inleiding 

VTGM Parenteralia bevat instructies voor het adequaat uitvoeren van VTGM bij parenteralia. VTGM 705 

Parenteralia sluit aan op de Europese 'Resolution CM/Res(2016)2 on good reconstitution practices in health 

care establishments for medicinal products for parenteral use' (Council of Europe, 2016) en vervangt de 

Richtlijn VTGM van parenteralia op verpleegafdelingen in ziekenhuizen (V&VN & NVZA, 2009) en de 

Landelijke instructie VTGM van medicatie in verpleeg- en verzorgingshuizen (V&VN, 2008) voor wat betreft 

Voor Toediening Gereed Maken (VTGM) bij parenteralia. 710 

 

De instructies in VTGM Parenteralia zijn zoveel mogelijk gebaseerd op bestaande richtlijnen en 

werkafspraken voor zorgverleners (met bronvermelding). Instructies waarvoor geen bestaande richtlijnen 

en werkafspraken voorhanden waren, zijn gebaseerd op consensus van de richtlijnwerkgroep.  

 715 

 

Gebruikersgroep 

Deze handreiking geldt voor alle VenV in het ziekenhuis, intramurale care-instelling, wijkverpleging of 

andere zorgorganisaties die VTGM van parenteralia (mogen) uitvoeren conform de wet BIG, hun opleiding 

en/of de regels van de zorgorganisatie. In de rest van het document zullen we spreken over VenV. 720 

 

VTGM parenteralia  

Deze handreiking gaat over VTGM van parenteralia door VenV. De VenV voert alleen VTGM parenteralia uit 

waarbij het gaat om eenvoudige aseptische handelingen waarvoor beperkte eisen aan de 

productbescherming gelden.  725 

 

De VenV mag kleine series van parenterale medicatie voor bepaalde afdelingen van het ziekenhuis ook 

gepland voor toediening gereedmaken. Voor de voorwaarden verwijzen we naar de NVZA-veldnorm 

'Gepland gereed maken van kleine series parenterale medicatie voor afdelingen van het ziekenhuis' (NVZA 

& NVIC, 2020).  730 

 

Eenvoudige aseptische handelingen kenmerken zich door een beperkt aantal handelingen die de VenV in 

korte tijd kan uitvoeren. Hieronder vallen de volgende activiteiten:  

• het klaarmaken van injecties (intramusculair, intraveneus, intrathecaal, subcutaan e.d.) 

• het klaarmaken van spuiten voor spuitpompen 735 

• het klaarmaken van infusen 

 

Het uitvoeren van complexe aseptische handelingen en het uitvoeren van eenvoudige aseptische 

handelingen die bedoeld zijn voor de voorraad (op langere termijn), is voorbehouden aan medewerkers in 

de (ziekenhuis)apotheek. Deze handelingen vereisen namelijk een maximale productbescherming met 740 

speciale eisen aan kleding en werkruimte. 
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Stappen van VTGM Parenteralia 

 

Het proces van VTGM van parenteralia bestaat uit de volgende stappen: 745 

Stap 1 Vertaling medicatieopdracht naar VTGM-handelingen  

Stap 2 Aanmaken toedienetiket 

Stap 3 Voorbereiding en verzamelen benodigde materialen 

Stap 4 Voor toediening klaarmaken van het geneesmiddel 

Stap 5 Controle op het klaarmaken 750 

 

Indien onderdelen van het proces voor bepaalde (werk)situaties niet van toepassing of zinvol zijn, is dat bij 

het betreffende onderdeel aangegeven.  

 

  755 
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Stap 1 Vertaling medicatieopdracht naar VTGM-handelingen 

 

Het proces van VTGM door een bevoegde en bekwame VenV start met de aanwezigheid van een 

medicatieopdracht middels een recept van een (bevoegd) voorschrijver, dat hierna eventueel vertaald is in 

een door de apotheker gecontroleerde toedienlijst.  760 

 

De VenV: 

• leest en werkt de medicatieopdracht uit 

• stelt de benodigde VTGM-handelingen voor het voorgeschreven geneesmiddel vast 

 765 

Vaststellen VTGM-handelingen  

De VenV gebruikt als uitgangspunt voor de VTGM-handelingen de stappen van deze handreiking en de 

algemene VTGM-procedure van de eigen zorgorganisatie. Daarnaast gebruikt de VenV tevens: 

• het handboek Parenteralia van de zorgorganisatie en/of  

• de bijsluiter van het geneesmiddel en/of 770 

• eventuele (aanvullende) voorschriften en werkinstructies van de zorgorganisatie 

 

Handboek Parenteralia 

Elke zorgorganisatie wordt geacht een up-to-date handboek Parenteralia beschikbaar te stellen 

aan de VenV die VTGM uitvoert. Het handboek dient in ieder geval het geneesmiddelassortiment 

van de zorgorganisatie te bevatten. Alleen als alle VTGM-handelingen binnen de zorgorganisatie 

duidelijk omschreven zijn in bijsluiters of in actuele protocollen, dan is een handboek Parenteralia 

niet noodzakelijk.   

 

Afhankelijk van de door de zorgorganisatie vastgestelde bevoegdheden van de afdeling/locatie of het team 

van een zorgorganisatie kan de VenV een geneesmiddel klaarmaken:  775 

• eenmalig 

• voor meerdere toedientijdstippen per patiënt  

• per partij voor meerdere patiënten (voor beperkte tijd) 

Bij het klaarmaken van een geneesmiddel voor meerdere toedientijdstippen per patiënt of per partij voor 

meerdere patiënten moet er altijd sprake zijn van het gelijktijdig klaarmaken van één soort geneesmiddel in 780 

één concentratie en in dezelfde hoeveelheid (volume) om verwisseling te voorkómen. Bovendien gelden er 

andere eisen aan houdbaarheid (zie stap 2) en werkplek (zie stap 3). 
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Stap 2 Aanmaken toedienetiket 

 785 

Voorafgaand aan het klaarmaken van parenteralia zet de VenV de medicatieopdracht van de voorschrijver 

om in een leesbaar (bij voorkeur elektronisch) toedienetiket dat op het klaargemaakte geneesmiddel 

geplakt wordt.  

 

Het aanmaken van een toedienetiket is noodzakelijk voor het waarborgen dat de medicatieopdracht, het 790 

product (= geneesmiddel, dosering, tijdstip van toediening) en de identiteit van de patiënt overeenkomen 

en de VTGM-handelingen traceerbaar zijn (identiteit van de zorgverlener die klaarmaakt).  

 

Uitzonderingen 

Het aanmaken van een toedienetiket is niet noodzakelijk: 795 

• in spoedeisende situaties 

• bij het klaarmaken van spuiten uit ampullen/flacons direct voor het toedienmoment bij de patiënt 

waarbij er geen kans is op verwisseling  

• in de thuissituatie waarbij er geen kans is op verwisseling (de VenV voert zelf de VTGM-handelingen uit 

én dient de medicatie toe bij de patiënt én blijft aanwezig tijdens inloop) 800 

In al deze situaties blijft het uitvoeren van een dubbele controle van de VTGM-handelingen wel 

noodzakelijk! 

 

Informatie op toedienetiket 

Het toedienetiket kent een vaste lay-out en bevat ten minste de volgende items: 805 

• naam geneesmiddel 

• sterkte van het klaargemaakte geneesmiddel 

• naam en hoeveelheid oplos- of verdunningsmiddel in het klaargemaakte geneesmiddel (indien van 

toepassing) 

• datum en tijd van klaarmaken van het geneesmiddel 810 

• bij toedienen op een later moment: houdbaarheid (= vervaldatum + maximale tijd tot moment van 

toedienen) 

 

Paraferen 

De parafen van de uitvoering van de VTGM-handelingen door de VenV en de controle daarvan door een 815 

bevoegd en bekwaam persoon moeten traceerbaar blijven, ook na het verwijderen van het VTGM-product. 

Paraferen op het toedienetiket door de controlerende persoon kan daardoor vervallen. Voor het plaatsen 

van de parafen zie stap 5. 

 

Patiëntnaam 820 

De VenV vermeldt de naam van de patiënt op het toedienetiket. Een uitzondering hierop zijn de 

toedienetiketten die de VenV aanmaakt bij kleine geplande series van parenterale medicatie (NVZA-

veldnorm 'Gepland gereed maken van kleine series parenterale medicatie voor afdelingen van het 

ziekenhuis'; NVZA & NVIC, 2020). In die gevallen controleert de VenV bij het toedienen wel of het 

klaargemaakte geneesmiddel - conform de medicatieopdracht - voor de betreffende patiënt bedoeld is. 825 
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Berekeningen 

Bij het klaarmaken van parenteralia kunnen berekeningen voor het oplossen of verdunnen van het 

geneesmiddel nodig zijn. De VenV die bevoegd en bekwaam is in medisch rekenen, voert de berekening uit 

voorafgaand aan het aanmaken van een toedienetiket. 830 

 

Instructies 

• Bereken de hoeveelheid toe te dienen geneesmiddel, oplosmiddel en/of verdunningsmiddel. 

• Raadpleeg van tevoren het handboek Parenteralia van de zorgorganisatie, de bijsluiter van het 

geneesmiddel en/of eventuele (aanvullende) voorschriften en werkinstructies van de zorgorganisatie 835 

voor de manier van oplossen/verdunnen, de volgorde daarin en de benodigde materialen. 

• Leg de berekening vast in het daarvoor bestemde systeem van de zorgorganisatie.  

• Laat de berekening controleren door een persoon die bevoegd en bekwaam is in medisch rekenen (zie 

ook stap 5). 

 840 

Voor de berekening kan de VenV gebruikmaken van een van de volgende hulpmiddelen: 

• een sjabloon (zie bijlage 3 voor een voorbeeld zakkaart) 

• een rekenapp (zie kader voor voorbeelden) 

• een rekentool van de zorgorganisatie 

• een bestaande berekening, op voorwaarde dat de dosering en het uitgangsproduct hetzelfde zijn   845 

 

Voorbeelden apps voor medisch of verpleegkundig rekenen (juli 2020) 

• app Medisch rekenen van ileren.be (www.ileren.be/edutools)  

• app Verpleegkundig rekenen (www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/drie-praktische-app-zorgsector) 

• app Nursing Calculator (www.nursing.nl/download-de-nursing-calculator-app-voor-je-

smartphone/)  

Er zijn geen gegevens bekend over de validatie van deze apps.  

 

Houdbaarheid 

De chemische en de microbiologische stabiliteit van het VTGM-product bepalen de houdbaarheid. In het 

algemeen geldt bij eenvoudige aseptische handelingen met beperkte productbescherming dat de VenV het 850 

product tot maximaal 8 uur voor gebruik mag klaarmaken en dat het product tot maximaal 24 uur na de 

aseptische handelingen mag aanhangen. Voor geneesmiddelen die snel ontleden, geldt een kortere 

houdbaarheid. Raadpleeg hiervoor altijd het handboek Parenteralia van de zorgorganisatie, de bijsluiter 

van het geneesmiddel en/of eventuele (aanvullende) voorschriften en werkinstructies van de 

zorgorganisatie. Neem bij afwijkende houdbaarheid of twijfel altijd contact op met de apotheker.  855 

http://www.ileren.be/edutools
http://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/drie-praktische-app-zorgsector
http://www.nursing.nl/download-de-nursing-calculator-app-voor-je-smartphone/
http://www.nursing.nl/download-de-nursing-calculator-app-voor-je-smartphone/
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Stap 3 Voorbereiding en verzamelen benodigde materialen 

 

Voorafgaand aan het klaarmaken van het geneesmiddel voert een bevoegde en bekwame VenV de 

volgende handelingen uit:  

• klaarmaken van werkplek 860 

• klaarleggen van geneesmiddel en eventuele andere benodigdheden 

• controleren of het geneesmiddel overeenkomt met recept of toedienlijst  

• controleren van de houdbaarheid van het geneesmiddel 

 

Werkplek 865 

Voor eenvoudige aseptische handelingen met een beperkte productbescherming volstaat een schoon en 

gedesinfecteerd werkblad.  

 

Desinfectie 

Desinfectie van de werkplek en materialen vindt plaats met 70 of 80% alcohol (voor professioneel gebruik) 870 

volgens het geldende protocol van de zorgorganisatie. Hanteer een inwerktijd van minimaal 30 seconden of 

volg het protocol van de zorgorganisatie of het WG/GA (Wettelijk Gebruiksvoorschrift en 

Gebruiksaanwijzing) van het product. 

 

Benodigdheden 875 

Bij het breken van glazen ampullen en het aanprikken van injectieflesjes met rubber dop kunnen glas- of 

rubberdeeltjes vrijkomen en via de injectievloeistof in de patiënt terecht komen (van der Woude, 2017). 

Ter voorkóming daarvan gaat sterk de voorkeur uit naar het gebruik van filternaalden. Let bij het 

klaarleggen van de benodigdheden (zoals naalden en spuiten) en geneesmiddel(en) op de eventuele 

vervaldata daarvan. Gebruik een naaldencontainer voor het weggooien van losse naalden. 880 
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Stap 4 Voor toediening klaarmaken van het geneesmiddel 

 

Algemene instructies 

Voor het klaarmaken van het geneesmiddel gelden de volgende algemene instructies voor de bevoegde en 885 

bekwame VenV:  

• Werk in een rustige omgeving. Maak eventueel gebruik van een schoon 'niet storen'-hesje. 

• Draag schone dienstkleding met korte mouw (maximaal één dag gedragen). 

• Draag geen zichtbare sieraden of horloges. 

• Was of desinfecteer de handen. Voor specifieke instructies zie de V&VN Kwaliteitsstandaard 890 

Infectiepreventie (in ontwikkeling).  

• Gebruik per sessie handschoenen voor eenmalig gebruik (dit is ter bescherming van het VTGM-

product). 

• Werk - afhankelijk van wat gebruikelijk is in uw zorgorganisatie - volgens het handboek Parenteralia van 

de zorgorganisatie, de bijsluiter van het geneesmiddel en/of eventuele (aanvullende) voorschriften en 895 

werkinstructies van de zorgorganisatie.  

• Bij een toedienetiket: etiketteer direct na het klaarmaken het product met het toedienetiket. 

• Leg de VTGM-handelingen vast in het daarvoor bestemde systeem van de zorgorganisatie.  

• Parafeer na elke afzonderlijke VTGM-handeling (indien relevant) en bij het gereedkomen van het 

eindproduct. Voor het plaatsen van de parafen zie stap 5. 900 

• Laat de aseptische handelingen controleren en paraferen door een persoon die bevoegd en bekwaam 

is (zie ook stap 5). 
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Stap 5 Controle op het klaarmaken 

 905 

In het VTGM-proces is controle nodig van de gebruikte materialen en van het gereedgemaakte 

geneesmiddel. Let op: deze controle is een andere controle dan de controle bij het toedienen van de 

medicatie.  

 

Controle gebruikte materialen 910 

Een bevoegd en bekwaam persoon controleert (indien van toepassing): 

• juiste medicatieopdracht voor de juiste patiënt  

• juiste geneesmiddel (aan de hand van lege ampullen of flacons) 

• juiste sterkte (aan de hand van lege ampullen of flacons) 

• houdbaarheid  915 

• juiste berekening  

• juiste oplos- of verdunningsmiddel(en) 

• juiste hoeveelheid oplos- of verdunningsmiddel  

• juiste bereidingswijze 

 920 

Controle gereedgemaakt geneesmiddel 

Een bevoegd en bekwaam persoon controleert (indien van toepassing): 

• juiste toedienetiket 

• vervaldatum  

• bewaarcondities  925 

• aanwezigheid van een eventuele verkleuring, vertroebeling of uitkristallisatie 

• juiste volume uit juiste ampul of flacon met geneesmiddel in een spuit 

• juiste volume uit juiste ampul of flacon met oplos- of verdunningsmiddel in een spuit 

 

Werkwijze controles 930 

Een elektronische systeem (bijvoorbeeld barcodescan) kan de controle door een bevoegd en bekwaam 

persoon vervangen bij een aantal onderdelen (bijvoorbeeld de identiteit van het geneesmiddel).  

 

Overweeg de inzet van een apothekersassistente bij de fysieke controle van de VTGM-handelingen. 

 935 

Overweeg in situaties waarbij een fysieke controle van de VTGM-handelingen door een bevoegd en 

bekwaam persoon niet mogelijk is: 

• Het gebruik van een beveiligde internet-videoverbinding voor de controle van de VTGM-handelingen 

op afstand door een bevoegd en bekwaam persoon (bijvoorbeeld via de Siilo app of Boomerweb 

Medicatie Controle App). 940 

• De inzet van een bekwame patiënt of mantelzorger voor de controle van de VTGM-handelingen. Deze 

inzet dient dan wel vooraf afgesproken en vastgelegd te zijn in het zorgplan, behandelplan of 

begeleidingsplan.  

 

Vervang de dubbele controle nooit door een enkele controle.  945 

 

De instructies bij ‘Werkwijze controles’ zijn gebaseerd op de richtlijnmodule ‘Dubbele controle bij VTGM’. 
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Paraferen 

Een bevoegd en bekwaam persoon parafeert afzonderlijk voor de controle van de berekening, voor de 950 

controle van de afzonderlijke VTGM-handelingen en voor het toedienetiket (indien van toepassing).  

 

De parafen van de uitvoering van de VTGM-handelingen door de VenV en de controle door een bevoegd en 

bekwaam persoon worden vastgelegd in een daartoe geschikt systeem. Dit kan een elektronisch of 

papieren systeem zijn. De parafen moeten te allen tijde traceerbaar blijven, ook na toediening.  955 
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Bijlage 1 Begrippen, definities en afkortingen 
 

 

Aseptische handeling 960 

Handelingen die aan steriele geneesmiddelen worden verricht om deze gereed te maken voor toediening 

aan de patiënt. Kenmerken van aseptische handelingen zijn: 

• uitgaan van steriele producten 

• werken met gesloten systemen 

• korte duur van de handeling 965 

• korte bewaartermijn voor toediening 

Bron: GMP-Z. (2013) 

 

CMR-geneesmiddel 

Carcinogeen, mutageen en/of reprotoxisch geneesmiddel 970 

 

Gesloten systeem 

Een systeem waarbij het product niet in open verbinding is met de omgeving. Het openen van ampullen is 

onderdeel van een aseptische handeling en valt onder het werken met gesloten systemen.   

Bron: GMP-Z. (2013) 975 

 

GMP 

Good Manufacturing Practice. Dit wil zeggen dat er gewerkt wordt volgens van te voren opgestelde eisen, 

normen en processen. 

 980 

Klinische gebieden  

Dit zijn (verpleeg)afdelingen in ziekenhuizen, intramurale care-instellingen of andere zorgorganisaties en de 

woning van de patiënt bij de wijkverpleging. 

 

Kruiscontaminatie  985 

Het ene geneesmiddel wordt overgebracht op het andere geneesmiddel, bijvoorbeeld als een 

maalapparaat niet goed is schoongemaakt.  

 

Oralia 

Alle geneesmiddelen die door de mond worden ingenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om tabletten, 990 

capsules, dranken en druppels. Ook injectievloeistoffen kunnen soms oraal worden toegediend (bron: 

KNMP, z.d.). 

 

Orodispergeerbare tablet 

Tablet die in de mond smelt. 995 

 

Parenteralia  

In deze handreiking verstaan we onder parenteralia alle geneesmiddelen die via injectie of infusie worden 

toegediend.  

 1000 

Prospectieve analyse 
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Vooruitkijkende analyse. Er wordt eerst een steekproef van de onderzoeksobjecten getrokken en daarna 

vinden de metingen of waarnemingen plaats. 

 

Recept/medicatieopdracht 1005 

Een document dat is opgesteld door een met naam en werkadres aangeduide beroepsbeoefenaar als 

bedoeld in art. 36, veertiende lid, Wet BIG, dan wel door een daartoe in een andere lidstaat bevoegde 

beroepsbeoefenaar waarin aan een persoon of instantie als bedoeld in art. 61, eerste lid (apothekers, 

apotheekhoudende huisartsen of andere bij ministeriële regeling daartoe aangewezen personen en 

instanties), een voorschrift wordt gegeven om een met zijn stofnaam of merknaam aangeduid 1010 

geneesmiddel in de aangegeven hoeveelheid, sterkte en wijze van gebruik ter hand te stellen aan een te 

identificeren patiënt, en dat is ondertekend door de desbetreffende beroepsbeoefenaar dan wel, zonder te 

zijn ondertekend, met een zodanige code (elektronische handtekening) is beveiligd dat een daartoe 

bevoegde persoon of instantie de authenticiteit ervan kan vaststellen (art. 1, lid 1, sub pp 

Geneesmiddelenwet). Als een intramurale medicatieopdracht bedoeld is om geneesmiddelen ter hand te 1015 

stellen dan moet deze opdracht gelijkgesteld worden aan een recept en dus aan dezelfde voorwaarden 

voldoen. (bron: KNMG, 2013).  

 

Retrospectieve analyse 

Analyse achteraf. De onderzoeksobjecten zijn gegeven en de metingen of waarnemingen zijn al verricht.  1020 

 

RTA = ready to administer  

Is klaar voor toediening (bijvoorbeeld kant-en-klare spuiten). 

 

RTU = ready to use  1025 

Is klaar voor gebruik (bijvoorbeeld preparaten die na opzuigen direct kunnen worden toegediend). 

 

SmPC = Summary of Product Characteristics 

Dit is een samenvatting van de kenmerken van het product. 

 1030 

Toedienlijst  

De toedienlijst bevat alléén een overzicht van de actuele medicatie (medicatie die de cliënt op dit moment 

gebruikt) en heeft als doel een overzicht te bieden voor de toediener om te weten welke medicatie moet 

worden toegediend op welk tijdstip aan wie en hoe (sturing), en om de toediening te kunnen 'aftekenen' 

(verantwoording). De toedienlijst is dus aan de orde als de patiënt hulp nodig heeft van een toediener bij 1035 

de medicatie. De toedienlijst bevat alleen die informatie die relevant is met betrekking tot toedienen, dus 

geen medicatiehistorie (bron: Veilige principes in de keten). 

 

VenV  

Verpleegkundig specialisten, specialistisch verpleegkundigen, algemeen verpleegkundigen en verzorgenden 1040 

 

Verplaatsingswaarde 

Is de benodigde overmaat aan volume die nodig is om de juiste dosis of volume mogelijk te maken. 
Voorbeeld: uit een flacon van 2 ml kun je maximaal 3 spuiten van 0,5 ml vullen. 
 1045 
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VTGM = voor toediening gereed maken  

Het geneesmiddel gereed maken voor gebruik door de zorgverlener, zodanig dat de patiënt de berekende 

dosis zonder verdere bewerking kan innemen, zichzelf kan toedienen of toegediend kan krijgen (de Ruiter, 

2009). 

  1050 
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Bijlage 2 Checklist voor identificatie, beoordeling en reductie van het 

reconstitutierisico van geneesmiddelen in klinische gebieden 
 

Product: Klinische gebied: Beoordeling voltooid 
door: 

Datum: 

 

 I. Risico’s Beoordeling 

 Product gerelateerde risico’s 

A Microbiologische contaminatie 

A1 Is de reconstitutie complex? 
- Meer dan vijf aseptische, ‘non-touch’ manipulaties die bij de 

procedure betrokken zijn; 
- Reconstitutie omvat een complexe techniek zoals: spuit-

naar-spuit overbrengen, filteren.  

Ja                
 

Nee 

A2 Is het product vatbaar voor microbiologische groei? Bijv. Propofol Ja Nee 

A3 Betreft reconstitutie een open-systeem procedure? Ja Nee 

A4 Moet het geneesmiddel bewaard worden; wordt het niet direct 
gebruikt? 

Ja Nee 

B Incorrecte compositie 

B1 Heeft reconstitutie betrekking op het gebruik van een 
geconcentreerd geneesmiddel? Bijv. een langzame bolusinjectie 
wordt afgeraden. 

Ja Nee 

B2 Omvat reconstitutie een complexe berekening? 
- Elke berekening met meer dan één stap bereidingsstap (bijv. 

dubbel of serie verdunning); 
- Elke berekening met meer dan één voorbereidingsstap voor 

toediening (bijv. mg kg/uur (exclusief berekeningen op basis van 
gewicht, waarbij de berekening deel uitmaakt van het 
voorschrijvende stadium); 

- Conversie van de dosiseenheid vereist (bijv. mg tot mmol of% 
naar mg); 

- Complexe breuken of decimale plaatsing met betrekking tot 
mg/uur of mg/dag levering voor injectiespuit stuurprogramma’s 
bijv. in palliatieve verzorging; 

- De noodzaak om een verplaatsingswaarde te overwegen. 

Ja Nee 

B3 Is de doseringsvorm van het geneesmiddel dat moet worden 
gereconstitueerd een poeder, lyofilisaat, suspensie of emulsie? 

Ja Nee 

B4 Omvat reconstitutie het gebruik van een deel van een flacon of 
ampul, of het gebruik van meer dan één injectieflacon of ampul? 
bijv.: 5 ml vereist van een 10 ml flesje of viermaal een 5 ml ampullen 
die nodig zijn voor een enkelvoudige dosis. 

Ja Nee 

C Risico's voor het personeel 

C1 Is het product cytotoxisch? 
- bijv. algemene procedure voor reconstitutie die betrekking 

heeft op algemene aspecten zoals aseptische hantering, 
hygiëne, speciale kledingvoorschriften; beleid inzake 
onafhankelijke controle, benodigdheden on direct te gebruiken; 

Ja Nee 
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- gedocumenteerd bewijs van de competentie van het personeel 
om het geneesmiddel te reconstitueren (kwalificatie 
documenten van elk person die betrokken is bij de reconstitutie, 
goedgekeurd door het management van het specifieke klinische 
gebied). 

C2 Is het product op een andere manier gevaarlijk? Bijvoorbeeld 
biologische geneesmiddelen. 

Ja Nee 

D Risico’s gerelateerd aan de farmacologische activiteit van het geneesmiddel 

D1 Draagt het geneesmiddel specifieke therapeutische of 
farmacologische risico’s met zich mee? 

Ja Nee 

E Andere risico’s dan de bovenstaande 

E1 Reconstitutieprocedure is langer dan gebruikelijk. Ja Nee 

E2 Instabiele actieve farmacologische stof die speciale 
voorzorgsmaatregelen vereist tijdens de reconstitutie of de 
behandeling met het geneesmiddel (bijv. monoklonale 
antilichamen). 

Ja Nee 

E3  Ja Nee 

 II. Huidige risico reducerende methodes  

a RTA- of RTU-product is beschikbaar in het klinische gebied? Ja Nee 

b De eenvoudigste variatie van concentraties/sterktes/vormen van 
parenteraal toegediende geneesmiddelen zijn in gebruik? 

Ja Nee 

c De meest geschikte flacon/ampul grootte en concentratie is in 
gebruik? 

Ja Nee 

d Het gebruik van apparatuur die een open systeem omzet in een 
gesloten systeem? 

Ja Nee 

e Onafhankelijke tweede controle door een ander persoon en/of het 
gebruik van een dosis controlerende software is op zijn plaats? 

Ja Nee 

f Doseringsberekende hulpmiddelen zijn beschikbaar? Bijv. 
doseringsschema’s voor de reeks van lichaamsgewichten 

Ja Nee 

g Aanvullende begeleiding is beschikbaar voor parenterale 
geneesmiddelen met een hoger risico? 

Ja Nee 

h Beschermende apparatuur is beschikbaar? Bijv. een isolator Ja Nee 

i Vooraf gedrukte format van labels zijn beschikbaar? Ja Nee 

j Lokaal goedgekeurde protocollen zijn beschikbaar voor offlabel of 
niet-gelicentieerd gebruik van het product? 

Ja Nee 

k Infusie monitoring formulier of checklist is in gebruik? Ja Nee 

l Alle vereisten van het handboek zijn vervuld (SmPC, bijsluiter)? Ja Nee 

III. Het product is geschikt voor reconstitutie in de klinische ruimte:                 JA/NEE 
Rechtvaardiging van de beslissing:  
 
 
 
 

 1055 
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Gebruik van de checklist voor risicobeoordeling 
 
1. Alle risico’s die verbonden zijn aan de reconstitutie van een bepaald geneesmiddel (of een groep van 

soortgelijke producten) in een bepaald klinische gebied moet worden geïdentificeerd door ‘Ja’ aan te 
vinken als ze van toepassing zijn. 1060 
 

2. Op basis van de geconstateerde risico's en de risicoverminderingsmethoden die op hun plaats zijn, 
d.w.z. het restrisico, moet de eindverantwoordelijke van het betrokken klinische gebied (dit kan 
afdelingshoofd of (medisch) manager zijn) en de aangewezen persoon tot een onderbouwde 
overeenstemming komen of het product geschikt is voor reconstitutie in dit specifiek klinische gebied. 1065 
Dit moet worden opgenomen in de checklist. 

 

3. Een apotheker moet stappen I-III voltooien en moet de ‘beoordeling voltooid door’ ondertekenen en de 
datum invullen in de velden bovenaan de controlelijst. 

 1070 

4. De checklist moet worden ondertekend door zowel de eindverantwoordelijke van het betrokken 
klinische gebied als de aangewezen persoon die toezicht houdt op de beoordeling. 

 

5. Een datum waarop de risicobeoordeling moet worden herzien (gesuggereerd minimaal  jaarlijks) moet 
worden toegevoegd aan de ingevulde Checklist (zie rubriek 5.2 Risicobeoordeling). 1075 

 

6. De voltooide risicobeoordelingschecklist moet bewaard worden in het klinische gebied.   
 

7. Vervangende voltooide risicobeoordelingschecklists moeten duidelijk gemarkeerd zijn, maar behouden 
blijven voor auditdoeleinden. 1080 
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Bijlage 3 Voorbeeld zakkaart Formules en kruisregel 
 

 1085 
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