
 

 

 

FSM1 - Basiskennis farmacie 

 
E-learning  

Patiënten moeten kunnen rekenen op veilige geneesmiddelen. Aan de productie en distributie van geneesmiddelen worden dan ook 

strenge eisen gesteld. Het is van belang dat iedereen die betrokken is bij de productie en/of distributie van geneesmiddelen op de hoogte 

is van de risico's en strikt werkt volgens de voorgeschreven procedures. Een basiskennis in farmacie is belangrijk om op een juiste manier 

met geneesmiddelen om te gaan. 

Doelgroep 

Medewerkers werkzaam in een (ziekenhuis)apotheek of bij een grootbereider werkzaam in productie of distributie.  

Onderwerpen 

Tijdens deze module leggen we uit wat een geneesmiddel is en doet met het lichaam. We behandelen de verschillende soorten 

geneesmiddelen en leggen uit hoe een geneesmiddel wordt ontwikkeld. Ook besteden we aandacht aan de wet- en regelgevingen 

voor geneesmiddelen en het kwaliteitssysteem in een (ziekenhuis)apotheek.  

 

Deze module vormt een onderdeel van onze opleiding tot Farmaceutisch Specialist. De module bestaat uit 3 e-lessen waarin we 

de nodige theorie behandelen en toetsen. Deze module heeft geen studiebijeenkomst. 

De opleiding tot Farmaceutisch Specialist bestaat uit 7 modulen die afzonderlijk gevolgd kunnen worden. Elke les die met succes 

is afgerond, levert een certificaat op. Na het volgen van alle 7 modulen kan aanspraak gemaakt worden op het diploma 

Farmaceutisch Specialist. De lessen worden gegeven op mbo-niveau. 

 

 

   PROGRAMMA  

Les 1: Basiskennis geneesmiddelen 
 

 

Inleiding geneesmiddelen 
• wat is een geneesmiddel? 

toepassing van het geneesmiddel, 

toedieningsvormen, werking van 

het geneesmiddel 

 

De ontwikkeling van een 

geneesmiddel  
• in de industrie 

• geschiedenis ontwikkeling, 

ontwikkeling van een 

geneesmiddel, registratiedossier 

 

De ontwikkeling van een 

geneesmiddel  
• in de (ziekenhuis) apotheek 

• verschillende apotheken in 

Nederland, bereidingen in de 

apotheek, ontwerpkwaliteit, 

productdossier 

 

 Toets 

Les 2: Wet- en regelgeving 

geneesmiddelen 
  

Wet- en regelgeving 
• geneesmiddelenwet, Opiumwet, 

Arbowet,  

• GMP- en GDP-regels 

 

De GMP-regels 
• wat is het doel van de GMP-regels? 

• welke problemen kunnen ontstaan 

bij de productie van een 

geneesmiddel door het niet naleven 

van de GMP-regels?  

• wat zijn de basisprincipes van GMP? 

 

De GDP-regels 
• wat is het doel van de GDP-regels? 

• welke problemen kunnen ontstaan 

bij de productie van een 

geneesmiddel door het niet naleven 

van de GDP-regels?  

• wat zijn de basisprincipes van GDP 

 

Toets  

Les 3: Farmaceutisch 

kwaliteitssysteem 
   

Inleiding Farmaceutisch 

kwaliteitssysteem 

• wat is een kwaliteitssysteem? wat is 

QA en QC en wat is de samenhang 

met GMP? wat zijn zelfinspecties? 

wat is risicomanagement?  

• wat zeggen de GMP-regels voor 

klachten en recall?  

• wat is validatie en change control? 

hoe gaan we om met afwijkingen? 

wat is het doel van een CAPA-

systeem? 

 

Opbouw kwaliteitssysteem 

• onderdelen van en 

kwaliteitssysteem,  5 x M, 

documentatiesysteem, 

documentsoorten, eisen aan 

documenten, gebruik van 

documenten  
  

Toets 
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