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Wie zijn wij? • Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG)

• Gevestigd in Den Haag

• Opgericht in 1975

• Branchevereniging innovatief farmaceutisch 
bedrijfsleven: 44 leden, ca 10.000 
medewerkers

• Sector goed voor 65.000 banen



Innovatieve medicijnen en vaccins zijn essentieel voor onze gezondheid, 

economie en samenleving.

Daarom streeft de VIG naar optimale condities voor het positioneren van de 

Nederlandse innovatieve geneesmiddelensector als een cruciale speler voor de 

duurzame ontwikkeling van en optimale toegang tot nieuwe medicijnen en 

vaccins. 

Wij ambiëren koplopersposities van Nederland binnen Europa bij:

- brede en snelle toegang; 

- beter en langer leven; 

- innovatie.

Dat doen we in een open dialoog en co-creatie met onze stakeholders, zowel 

professionals als het algemeen publiek.

We are stronger together! 

Onze missie



Ontwikkeling van geneesmiddelen
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Zijn we in een ‘oorlog’ beland?



Productie van 

een medicijn

Productie kent veel facetten:

• Aanmaken van het actieve bestanddeel: verschillende 
chemische en/of biologische stappen

• Produceren van de gepaste vormen (tabletten, ampullen, 
druppels …) met juiste dosering voor toediening; 
mengen met niet-werkzame stoffen

Productie is sterk gereguleerd:

• Good Manufacturing Practice (GMP)

• vereisten die kwaliteit garanderen (grondstoffen, 
productiemateriaal, personeel)

• Voor lange termijn

• Door heel Europa



Het Europese juridische 
kader
• Richtlijn 2001/83/EC: geneesmiddelen voor menselijk 

gebruik, bestemd om in de lidstaten in de handel te 
worden gebracht, die industrieel of d.m.v. een industrieel 
procedé worden vervaardigd. 

• Richtlijn is gericht op het beschermen van de 
volksgezondheid

• Werkzaamheid

• Veiligheid 

• Harmonisatie van de hele Europese markt

• Opheffen belemmeringen m.b.t. handel in 
geneesmiddelen binnen EU

• Nederland: Richtlijn 2001/83/EC geïmplementeerd in 
Geneesmiddelenwet (Gw)



Hoofdregel: 
vergunningenplicht

Verboden om geneesmiddel in de handel te brengen zonder 
handelsvergunning

Verboden om zonder voorafgaande vergunning 
geneesmiddelen te vervaardigen (bereiden), in te voeren, af 

te leveren of exporteren, of groothandel te voeren 
fabrikanten- en groothandelsvergunning 

Verbod reclame voor geneesmiddel zonder 
handelsvergunning

Verbod publieksreclame voor receptgeneesmiddelen



Maar … uitzonderingen op vergunningplicht mogelijk

• Geneesmiddelen voor onderzoek

• Geneesmiddelen voor geavanceerde therapie (ATMPs) bereid op 
individuele basis (hospital exemption)

• Named patient/ special needs

• Compassionate use (‘gebruik in schrijnende gevallen’)

• Geneesmiddelen bereid in apotheek: (artikel 40 (2)): een 
fabrikantenvergunning is niet vereist voor het bereiden, het verdelen en 
het veranderen van de verpakking of aanbiedingsvorm wanneer deze 
verrichtingen uitsluitend voor verstrekking in het klein worden uitgevoerd 
door apothekers in een apotheek of door andere personen die in de 
lidstaten wettelijk gerechtigd zijn genoemde verrichtingen uit te voeren.



Apotheekbereidingen

Art. 3 lid 1 en lid 2 Richtlijn 2001/83/EC: vrijstelling van vergunningplicht voor 
geneesmiddelen bereid in de apotheek:

• Formula magistralis: bereiding volgens recept voor een individuele 
patiënt

• Formula officinalis: bereiding volgens de aanwijzingen van de 
farmacopée voor verstrekking rechtstreeks aan de klanten van die 
apotheek (formula officinalis)

• Art 40 lid 3: een geneesmiddel dat in opdracht van apotheker of 
apotheekhoudende huisarts in diens apotheek op kleine schaal is 
gemaakt en ter hand wordt gesteld



Apotheekbereidingen – uitwerking in Nederland

Art. 40 lid 3 GW/art 18 lid 5 Gw:

• Bereiden vindt plaats in apotheek

• Door of in opdracht van voorschrijvend artjs

• ‘Op kleine schaal’

• Ten behoeve van terhandstelling door bereidende apotheekhoudende aan 
patiënt – maatwerk voor eigen, ‘normale’ klandizie van de apotheek

Geen voorafgaande toestemming/beoordeling IGJ nodig



‘Kleine schaal’ – maar …. Wat is Klein???

Wat is ‘op kleine schaal’?

a) Maximaal 1 patiënt per apotheek

b) Maximaal 15 patiënten per apotheek

c) Maximaal 150 patiënten per apotheek

d) Maximaal 1500 patiënten per dorp of stad



Geneesmiddelen die in een apotheek zijn bereid, 
niet zijnde geneesmiddelen voor onderzoek, 
worden slechts ter hand gesteld indien zij 
voldoen aan de voorschriften van de Europese 
Farmacopee of, bij ontstentenis daarvan, aan 
een in een lidstaat officieel in gebruik zijnde 
farmacopee …

Besluit GW, art 2



• Beroepsnormen
• KNMP-richtlijn 

bereiden of

• GMP-Z Richtlijn 
ziekenhuisfarma
cie

KNMP



• Niet uitgewerkt in Europese en Nederlandse 
wetgeving

• Jurisprudentie: 
• Geen gestandaardiseerde productie van aanzienlijke 

hoeveelheden van een geneesmiddel voor voorraad 
en verkoop voor de groothandel, m.b.v. een 
industrieel proces

• Maatwerk voor eigen ‘normale’ klandizie

• 20.000 tabletten per maand ≠ kleine schaal

• Beleidslijn VWS: ‘kleine schaal’ gebaseerd op:
• Korte-termijngebruik (< 1 week; 150 

patiënten/apotheek)

• Lange-termijn gebruik: (> 1 week; 50 
patiënten/apotheek/maand; 3 maanden)

Wat is ‘kleine

schaal’?



Snapt u het nog?



‘Kleine schaal’ – maar …. Wat is Klein???

Wat is ‘op kleine schaal’?

a) Maximaal 1 patiënt per apotheek

b) Maximaal 15 patiënten per apotheek

c) Maximaal 150 patiënten per apotheek, maar
• Casusa fhankelijk

• Getal moet steeds worden ingevuld in licht van de uitzondering en het doel 
bescherming van de volksgezondheid

d) Maximaal 1500 patiënten per dorp of stad



Apotheek-

bereidingen

essentieel voor 

Nederlandse zorg

• Openbare apotheken verstrekten in 2020 aan 
2,1 mln mensen in totaal 6,2 mln een 
apotheekbereiding

• 14.3% van alle voorschriften aan kinderen 

• Kinderen: Vooral dermatica (250.000x)

SKF (2021) - Aandeel kinderen in bevolking dat een apotheekbereiding ontvangt 

naar leeftijd in 2020



Andere
voorbeelden

Het gaat om een individuele behoefte van een patiënt 
die naar het oordeel van de behandelend arts vraag om 
een behandeling waar geen geregistreerd geneesmiddel 
voor aanwezig is

• Medicatie voor patiënten met dermatologische 
aandoeningen

• Medicatie voor patiënten met intraveneuze therapie

• Aangepaste preparaten voor patiënten met slikklachten

• Bereiden van andere dosering, 

• Tekorten

• Allergie

• Pandemie 



• Problemen
• Exportheffingen

• Productie- en distributieproblemen door uitval personeel

• Dreigende tekorten voor bepaalde geneesmiddelen

• Sterkere behoefte aan kant en klare geneesmiddelen die in 
grotere hoeveelheden kunnen worden toegediend

• Oplossingen
• Extra druk vanuit bedrijven op hoofdkwartieren voor extra 

leveringen

• Extra bereidingscapaciteit Nederlandse apotheken

• Tijdelijke verruiming (tot 1/7/2020) in voorwaarden voor 
collegiaal doorleveren van bepaalde eigen bereidingen

Bereiden in tijden 

van de pandemie



Collegiale 
doorlevering 
van eigen 
bereidingen

• Mag een magistraal bereid geneesmiddel
worden doorgeleverd aan collega apotheken?

• In principe verboden

• IGJ treedt niet handhavend op als voldaan wordt
aan de Circulaire

• Uitgangspunt: collegiaal doorleveren mag alleen
als er geen geregistreerd adequaat alternatief
commercieel beschikbaar is

• Kwaliteitssysteem apotheek moet voldoen aan
GMP

• IGJ beoordeelt of productieomstandigheden
voldoen aan GMP

• Afhankelijk van schaal evt. handelsvergunning

• Reclame is verboden



Maar … wat vindt de 
industrie?

Wat is het standpunt van de VIG?

1) Apotheekbereidingen zijn handwerk en dus duurder dan 
industrieel geproduceerde geneesmiddelen

2) Apotheker blijf bij u leest – u speelt geen rol bij de 
ontwikkeling van geneesmiddelen

3) Apotheekbereidingen zijn essentieel voor de 
gezondheidszorg

Antwoord:

a) Stelling 1 is waar

b) Stelling 2 is waar

c) Stelling 3 is waar

d) Alle stellingen zijn waar



Wat vindt de VIG?

• Apotheekbereidingen zijn als aanvulling op geregistreerde 
geneesmiddelen essentieel voor de gezondheidszorg
• Apotheekbereidingen in NL zijn van hoge kwaliteit

• Ze vormen geen gelijkwaardig alternatief
• Omdat uitzondering is gelden andere wettelijke eisen en toezicht, 

waardoor mogelijk gevolgen voor veiligheid, effectiviteit en 
kwaliteit

• Productie van veel geneesmiddelen is zo ingewikkeld dat ze niet 
kunnen plaatsvinden in een apotheek

• Rem op innovatie en het vestigingsklimaat 

• Financiële overwegingen kunnen niet de reden zijn voor 
een bereiding:
• Nederland kent een systeem van onderhandelingen om tot 

maatschappelijk verantwoorde prijzen te komen

• Alle middelen in het pakket hebben een maatschappelijk 
verantwoorde prijs

• Grootschalige inzet van apotheekbereidingen ondermijnt dit 
systeem



Maar … wat vindt de 
industrie?

Wat is het standpunt van de VIG?

1) Apotheekbereidingen zijn handwerk en dus duurder dan 
industrieel geproduceerde geneesmiddelen

2) Apotheker blijf bij u leest – u speelt geen rol bij de 
ontwikkeling van geneesmiddelen

3) Apotheekbereidingen zijn essentieel voor de 
gezondheidszorg

Antwoord:

a) Stelling 1 is waar

b) Stelling 2 is waar

c) Stelling 3 is waar

d) Alle stellingen zijn waar



Een 
internationale 
wereld

• Geneesmiddelenproductie is een internationaal 
proces

• Covid-19 leert ons dat we (te) afhankelijk zijn van 
Aziatische landen als India en China

• Verstoringen in productie in Azië (of exportrestricties) 
leiden tot tekorten in Europa

• Prijspolitiek in Nederland leidt tot extra problemen

• Apothekers spelen een belangrijke rol bij opvang 
tijdelijke tekorten

• Identificeren van tekorten

• Apotheekbereiding als (tijdelijke) oplossing



Een rol van apothekers 
in geneesmiddel-
ontwikkeling

Van bereiding naar geregistreerd 
product

• Veel ‘oude geneesmiddelen’ blijven gebruikt worden, zeker 
bij zeldzame aandoeningen (off-label)

• Bedrijven vinden deze ‘oude geneesmiddelen’ niet altijd 
commercieel interessant off-label status verandert 
niet

• Initiatieven om deze middelen te repurposen: registratie 
voor een nieuwe indicatie
• Belangrijke rol voor farmacie & academie

• Registratie kostbaar, maar biedt hoop voordelen voor patiënt



• Initiatief van EMA en nationale geneesmiddelautoriteiten

• Vervolg van STAMP werkgroep (Safe and Timely Access to Medicines
for Patients: lidstaten, patiënten, industrie, EMA)

• Doel: organisaties zonder winstoogmerk en de academische wereld te 
steunen bij het verzamelen of genereren van voldoende 
bewijsmateriaal over het gebruik van een bestaand geneesmiddel bij 
een nieuwe indicatie, met het oog op de formele goedkeuring van dit 
nieuwe gebruik door een regelgevende instantie. 

https://www.ema.europa.eu/en/news/repurposing-authorised-medicines-pilot-support-not-profit-organisations-academia

https://www.ema.europa.eu/en/news/repurposing-authorised-medicines-pilot-support-not-profit-organisations-academia


EMA repurposing
initiatief

Een nieuwe publiek-private weg naar 
registratie

Voor welke geneesmiddelen?

• een bekende werkzame stof bevatten;

• een toegelaten geneesmiddel zijn (dat de betrokken 
werkzame stof bevat) waarvoor geen 
gegevensexclusiviteit en marktbeschermingsperioden 
meer gelden en waarvoor geen basisoctrooi of 
aanvullend beschermingscertificaat (ABC) meer geldt

• gericht is op een indicatie in een andere situatie dan 
de momenteel toegelaten indicatie(s)

• gericht zijn op een indicatie op een gebied waar 
belangrijke voordelen voor de volksgezondheid te 
verwachten zijn. 





Conclusies

• Geneesmiddelen mogen normaliter niet zonder 

vergunning op de markt worden gebracht

• Apotheekbereidingen zijn hier een uitzondering op

• Apotheekbereidingen zijn essentieel voor de 

Nederlandse zorg

• Apothekers spelen een belangrijke rol bij opvang 

tijdelijke tekorten

• Apothekers en fabrikanten hebben een rol bij de 

ontwikkeling van repurposed geneesmiddelen

• De ontwikkeling van (repurposed) geneesmiddelen 

is het meest succesvol in een publiek-private 

omgeving

We hebben elkaar nodig …



Wekelijkse nieuwsbrief?

www.vereniginginnovatievegeneesmiddelen.nl/nieuwsbrief

Info en contact
Peter Bertens
www.innovatievegeneesmiddelen.nl

info@innovatievegeneesmiddelen.nl

http://www.innovatievegeneesmiddelen.nl/
mailto:info@innovatievegeneesmiddelen.nl



