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Iets over mezelf…

• 1988 : Geboortejaar

• 2012:   Geneesmiddelenontwikkeling met stage in farmaceutische zorg  (Master)      

• Erasmus: Copenhagen, Denmark – geneesmiddelenformulering

• Stage: Apotheek Lamoot, Lebbeke

• 2014:    Diploma Ziekenhuisapr.

2013 – 2018 : AZSTM campus Leopold

2018 - heden: Nieuwbouw AZSTM

Huidig takenpakket: Klinische Farmacie; MFC voorbereiding; secretaris ABTBG;…

2021: Pfizer Award
De Kunst van het Unitdoseren – welk product met welke machine herconditioneren…?

ZH apotheek: GM voor AZ; UPCD EN PVT
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GROTE DELEN VAN DEZE POWERPOINT ZIJN TOT STAND GEKOMEN MET BEHULP VAN ZHapr JILL ERALY; 
ONDERTUSSEN AANGEVULD MET UPDATES EN RECENTERE KENNISVERWERVING VAN 
PRAKTIJKVOORBEELDEN



Presentatieoverzicht
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1
•Eenheidsverpakkingen: wat en waarom?

2
•Single doseren: een kunst?  

3.
•Praktijktips van A tot G



1. Eenheidsverpakkingen in 

het ZH

Wat is het en waarom willen we het (of niet?)
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Wat is een eenheidsverpakking?

6



Single dose versus Unit Dose? https://www.ashp.org/-/media/assets/policy-
guidelines/docs/technical-assistance-bulletins/technical-assistance-bulletins-single-unit-and-unit-
dose-packages-drugs.pdf (cited 12/09/2022)
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Single Unit versus Unit Dose (1/1)

https://www.ashp.org/-/media/assets/policy-guidelines/docs/technical-assistance-bulletins/technical-assistance-bulletins-single-unit-and-unit-dose-packages-drugs.pdf


KB 30/09/2020 (1/1) 
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Welke info op het eenheidsrecipient?
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KB 30/09/2020
artikel 28 (traceerbaarheid)(1/1) 
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Een cijfer om bij stil te staan
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Ongeveer 25.000 Verblijfsvoorschriften/maand

GOED VOOR MEERDERE MILJOENEN TOEDIENINGEN per jaar

Manueel intypen van CNK-
codes en lot-nummers
onbegonnen werk voor 
verpleging!!!!



Eenheidsverpakking en apotheekprocessen?
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KB 30/09/2020
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Paracetamol3 x/dag 1000 patiënten 7 dagen

21.000 
eenheidsverpakkingen/week



Apotheekprocessen
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1. Bestellingen / ontvangsten( 
FMD)

2. Herconditioneren

3. Distributie

4. Toediening op basis van 
EMV

(of een retour)

CENTRAAL

DECENTRAAL

AZ Sint-Maarten  & UPCD (2018)

StoreONE (centrale robot) + MatrixONE (pick to light); Ethilog

Menselijke handeling van het GM in de apotheek



Conclusie
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één GM: VEEL VERSCHILLENDE HANDEN!

WE HOUDEN ALLEMAAL VAN LEAN EN CLEAN : 
HOE MEER PROCESSTAPPEN: HOE GROTER RISICO OP FOUTEN



BARCODE TECHNOLOGIE
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Definitie van een barcode (1/1)
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Bevat een reeks karakters waardoor bij het lezen van informatie; deze kan worden overgebracht naar een 
elektronisch systeem [1].

Bronnen:
[1]  ASHP Foundation. Pharmacist’s Tool kit for implementing Barcode Medication Administration. 2016
[2]  Grant Gourtney. Benefits beyond the EU Falsified Medicines Directive: the hospital setting. 2020

Bron: https://docs.telerik.com/reporting/report-
items/barcode/overview (cited 01/09/2022)

https://docs.telerik.com/reporting/report-items/barcode/overview


Barcodetechnologie als wapen tegen valse 
medicatie  (FMD 1/2)
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Het belang van Limburg

Bron:https://www.hbvl.be/cnt/dmf20190313_04
251757 (cited 09/09/2022)



Barcodetechnologie als “wapen’’ tegen valse 
medicatie  (FMD 2/2)
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FMD → Barcodes op SECUNDAIRE verpakking
(niet noodzakelijk op single use verpakking!)
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www.trouw.nl;  5 april 2017

Barcodetechnologie & medicatiefouten(1/4) 

http://www.trouw.nl/


KAN patiëntveiligheid verhogen

❖ Medicatiefouten significant terugdringen
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Barcodetechnologie & medicatiefouten (2/4) 

Fig. Het effect van Health Information Technology (HIT) in belangrijke stappen van de
medicatieflow. Percentages onderaan geven het aandeel in medicatiefouten per processtap weer.

Bron: Seidling HM, Bates DW. Evaluation the impact of health IT on medication Safety. IN: Evidence-Based health Informatics: Promoting Safety and Effiency
through Scientif Methods and Ethical Policy. 2016. p.195-205

CPOE = computerized physician 
Order Entry 

eMAR = electronic medication 
adminsitration record

BSS= bedside scanning
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Barcodetechnologie & medicatiefouten (3/4) 



“Single-dose verpakking” met barcode

Herkenbaarheid & Traceerbaarheid mogelijk maken

❖ GS1-datamatrix als globale standaard3

❖ Farmaceutische industrie: GTIN (vaste code)

❖ Barcode in het AZSTM: met dynamische data-elementen

TRACEERBAARHEID

Intern artikelnummer

Vervaldatum

lotnummer

serienummer
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Barcode technologie & medicatiefouten (4/4) 



Barcode technologie in het AZSTM
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1.

• Minder medicatiefouten tijdens distributieproces EN 
toedieningsproces

2.
• Automatische vervaldata controle (decentraal/centraal) 

3.

• Elektronisch register voor magistrale bereidingen decentraal 
aanwezig zijn

4.
• Hoog Risico Medicatie boodschappen koppelen bij scannen 



2. Single doseren: 
een kunst?
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De Margritte-Machine (bron: www.aparances.net)



Hoeveel % van de medicatie 
worden met 

(1)bruikbare barcode EN
(2) Single Unit

geleverd in AZSTM?
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Ongeveer 20 %
→ 80 % moet een ‘’oplossing’’ gezocht worden!



Vraag :
Intern organiseren of uitbesteden?
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• Niet zelfde 
kwaliteitswaarborg
• Inefficiënt
• Duur

• Fouten% loopt op tot 1,2% 
van aantal herverpakte E

Sanborgn MD. Outsourcing unit dose packaging
Vol 67 American Journal of Health –System. l 2010 
p. 1116-7

• Kwaliteitsborging systeem 
noodzakelijk en effectief bij 
detecteren van deze fouten



Intern uitwerken versus uitbesteding (1/3)

PRO

Lage kost per eenheid (o.b.v. arbeid en benodigdheden)

Flexibel (i.g.v. dringende orders)

Goede controle over het proces en de kosten

Gemakkelijkere logistieke coördinatie

Minder leveringsvertragingen

Voldoende ruimte ter beschikking (distributieruimte & cleanroom)

Twee machines reeds ter beschikking

Gebruiksgemak (software gerelateerd)

Uitbreiding 
→ vier 

machines

29

VOORKEUR NOG STEEDS VOOR AANLEVERING BRUIKBARE EENHEIDSVERPAKKINGEN VANUIT FIRMA!
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Intern uitwerken (2/3)



Uitdagingen in de praktijk (3/3)

1.Welk product via welke machine?

1.Praktisch en economisch haalbaar met huidige capaciteit en 
verbruiken + voldoende ruimte (?)

3. Productbeheer = Dynamisch gegeven

4. Leveren van kwaliteit

Alle apoprocessen staan met elkaar in verbinding!
31
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Vraag : welke machine voor welk product (?)

Bron afbeelding:  positiefsamenwerken.nl (cited 09/09/2022)



UnitONE (1/1)

Contra

• Duurder en trager in vergelijking met Pentapack

• Volume van kaartjes heel groot (impact distributie!)

• Knipprogramma’s (aanmaak/onderhoud)
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Pro

• Behoud van de originele blisterverpakking

• Compatibel met cassettes (past in ethilog-kast)

• Verpleging vindt dit leuk (moet niet gescheurd worden)

• Niet in cleanroom (geen “contaminatie”’ ruimte)



PENTAPACK (1/2)
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Pro

• Goedkoper en efficiënter (zelfs met ontblistering!)

• Kleiner volume

Contra

• Cleanroom nodig (?) (ontblistering ; contaminatie)

• Moet gescheurd worden groter risico op fouten

• Stabiliteit geneesmiddel gewaarborgd?
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PENTAPACK (2/2)



Resultaat
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Kunnen jullie het zelf?
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Pijnstiller – ODIS vorm Hormoonpreparaat – ‘’lege’’ pillen

Smelttabletten 
Zachte caps

We doen de test… hoe aanpakken?

Nog steeds nood aan 
alternatieven om 
probleem ‘’op te 
lossen’’

• multi-dosis
preparaten instellen

• Manuele labels
• Stabiliteitsgegevens
…



Beslisboom orale medicatie (1/3)
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Methode 1: op basis van producteigenschappen  en ‘’match’’ van herconditioneringstoestel



Beslisboom orale medicatie (2/3)
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Unit ONE casette past Fysiek NIET in VANAS –kast (Dubbele stromingen in apotheek trachten te vermijden 
→ wat met GM die zowel in VANAS als in Ethilogkasten zitten? 



Beslisboom orale medicatie (3/3)
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3. Praktijktips van A tot G
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Het Bestelproces
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Aanlevering: Aanpassingen aan het 
bestelproces
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Verhoog de bestelhoeveelheden (apotheekstock)
Nota: opslag in apotheek!

Vraag  bij bestelbon naar dozen met zelfde lot en zelfde verval!
(belangrijk voor kanbansysteem)

Bekijken voor producten die via Pentapack gaan ook “bulk” aanwezig is
NOTA: 1. cave voor overheidsopdrachten →moeilijke situatie 

NOTA: 2. ontblisterstap soms goedkoper dan bulk  →maak afweging!



De Apotheekruimten
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Aangepaste apotheekruimte
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Voldoende (kast-)ruimte en computers voor doorloopproces

Duidelijke fysieke afbakening van in-en uitstroom

Voldoende ondersteuning (ICT/Technisch) 

Pentapack→ voldoende ruimte dat machine kan omgebouwd worden bij ampullen



Herverpakkingsproces

47



GROTE VERANTWOORDELIJKHEID!
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HEEL WAT INFO OP EEN 
KLEINE RUIMTE!

Wat is de uiterste gebruiksdatum na 
herverpakken?
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https://www.rtlnieuws.nl; 28/08/2019

IN RPOCESS CONTROLES
LINE CLEARANCE!!!

https://www.rtlnieuws.nl/
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Wat kan er fout lopen tijdens het proces?



Problemen en “oplossingen”?
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3D geprinte malgrootte (intern ontwerp door 
samenwerking apo-assistenten – apotheek – tech 
dienst)
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Het Softwareprocess
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Softwareprocess?
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koppeling met informatie uit apotheekpakket versus manuele ingave?
Actief bestanddeel → ‘’AUTOMATISCH’’ via softwareprogramma (beperken risico transcriptiefouten)



Softwareproblemen
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Software bij pentapack
• Logic-ONE (Ethilog)
• Codesoft (Pentapack→ stuurt door naar 

machine)
• Gekoppeld aan IHS (apotheekpakket
• Gekoppeld aan Ethilogsoftware



De Gebruiker
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De Gebruiker: allemaal codes…

Help – het scant niet…?

Apotheker : uitpluizen van het probleem (bijna een routinetaak!) 
ARBEIDSINTENSIEF! VELE MOGELIJKE OORZAKEN!
→ Zowel van bestaande codes (die veranderen – koppeling niet werkt -…)
→ Zowel van intern geherconditioneerde producten



Bedankt voor jullie 
aandacht
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