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Algemeen: volg de LNA procedure P01-3 Beoordeling aanvraag voor apotheek bereiding niet gestandaardiseerd 
 
Product 

Naam / samenstelling  

Sterkte  

Toedieningsweg  

Doseervorm  

 
Beoordeling NGIB 

Naam patiënt   

Geboortedatum  

Naam arts, specialisme  

Farmacotherapeutische rationaliteit  

De aanvragende apotheker is hiervoor verantwoordelijk. Dit geldt ook voor externe aanvragen. 

Indicatie / werkzaamheid 

 
 
 
 
 
 
 

Standaard of gebruikelijke behandeling bij deze indicatie 
 
 
 

Farmacotherapeutisch alternatief □ nee □ ja, nl.: 

Vervangbaar door handelspreparaat? □ nee □ ja, nl.: 

Vervangbaar door FNA-preparaat? □ nee □ ja, nl.: 

Eigen product maken? □ nee □ ja, nl.: 

Reden van aanvraag 

□ Leveringsproblemen handelsproduct 

□ Therapeutische waarde > standaard of gebruikelijke behandeling 

□ Verbetering gebruiksgemak 

□ Verkleining gezondheidsrisico zorgverlener 

□ Anders, nl: 

 

 
Mate van overeenstemming over de reden 

□ landelijk (registratie, richtlijnen, consensus), nl:………………………………………………………………………………… 

□ regionaal (FTTO):………………………………………………………………………………………………………………….. 

□ lokaal (FTO):……………………………………………………………………………………………………………………….. 

□ individuele arts en apotheker:……………………………………………………………………………………………………. 

□ therapeutische ervaring 
 
 
 
Toelichting/verwijzingen/literatuur/bijlagen 

 

 

 
Afspraken met artsen en/of vakgroepen 
 

 

 

 

Ondertekening 

Paraaf behandelende apotheker  Datum  
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Farmaceutisch-technische aspecten 

De ziekenhuisapotheker WZA (bereidende apotheker) is hiervoor verantwoordelijk 

Grondstof(fen) verkrijgbaar in voldoende kwaliteit? □ ja □ nee 

Is de grondstof op voorraad? □ ja □ nee (NB. Tijdig laten bestellen en keuren) 

Analyse mogelijk? □ ja □ nee □ n.v.t. 

Randvoorwaarden akkoord (benodigde apparatuur, 
gekwalificeerd personeel, adequate validatie)? 

□ ja □ nee  

Ontwerp samenstelling 

□ volgens literatuur (bijvoegen of verwijzen) 

□ naar analogie van bestaand voorschrift (bijvoegen of verwijzen) 

□ naar eigen ontwerp (motiveer) 

Ontwerp samenstelling van voldoende kwaliteit? □ ja □ twijfelachtig □ nee 

Arbo 

Is het gezondheidsrisico voldoende beheersbaar? 
Maak eventueel gebruik van Rifas 

□ ja □ nee 

Houdbaarheid (inclusief onderbouwing) 

□ 1 maand 

□ 6 maanden 

□ 12 maanden 
□ anders, nl: 

□ beneden 25 °C, niet in koelkast/vriezer 

□ in de koelkast (2- 8 °) 

□ in de vriezer (beneden - 15 °C) 

□ anders, nl: 
 

 

 
 
Toelichting/onderbouwing (indien van toepassing) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bereiding (Geef kort de bereidingsstappen aan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conclusie 

□ wel bereiden □ niet bereiden 

Conclusie besproken met:  

 
Ondertekening 

Datum  Paraaf  bereidende apotheker  

 


