
 

 

 

FSM3 - Bereiden dermatica, rectaal en vaginaal   

E-learning en studiebijeenkomst  

 

Dermale preparaten zijn bestemd voor toepassing op de huid. Denk aan een zalf, crème of lotion. Rectale preparaten zijn bestemd voor 

toediening via het rectum. Denk aan een zetpil of klysma. Vaginale preparaten zijn bestemd voor vaginale toediening zoals een ovula of 

spoeling. De bereiding van zulke producten is niet eenvoudig. Het vraagt om specialistische kennis en vaardigheden van de medewerker. 

Doelgroep 

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

Onderwerpen/opzet 

Tijdens deze training leggen we uit waar een dermatica, rectale- of vaginale preparaat uit bestaat. We besteden aandacht aan de 

kwaliteitseisen en behandelen vragen zoals: Hoe verpak en etiketteer ik? Hoe weeg ik een grondstof af? Hoe meet ik een volume? 

Hoe kan ik deeltjes verkleinen? Hoe meng ik grondstoffen? Welke in-proces controles moet ik uitvoeren? Tijdens een 

studiebijeenkomst oefenen we vervolgens de vaardigheden. 

 

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. Ook bevat deze module een 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 5: Wegen, meten en mengen 
 

 

Inleiding wegen, meten en 

mengen 
• weegapparatuur, balanskeuze, 

controle van de balans, utensiliën 

bij wegen, weegafwijkingen 

 

Volumemetingen 
• middelen om volume te meten, 

oorzaak en afwijkingen bij metingen 

 

Deeltjes verkleinen 
• stromingseigenschappen, 

methoden, middelen 

 

Mengen en oplossen 
• oplossing, mengen en oplossen van 

vaste stoffen, mengen van 

• vloeistoffen, halfvaste en gesmolten 

vaste stoffen, ontmenging 

   

 Toets 

 

Les 8: Bereiden van dermatica 
 

   

Inleiding dermatica 
• soorten en toepassing 

 

Zalven en crèmes 
• samenstelling en bereidingswijze 

• kwaliteitseisen, in-proces en  

eindcontroles 

verpakking en etikettering 

 

Gels, pasta's en vloeibare 

dermatica 
• samenstelling en bereidingswijze 

• kwaliteitseisen, in-proces en  

eindcontroles 

• verpakking en etikettering 

 

Berekeningen bij het bereiden 

van Dermatica 
• voorbeelden en oefeningen 

 

Toets  

 

Les 9: Bereiden van rectale en  

vaginale toedieningsvormen 

   

Inleiding rectale en vaginale  

toedieningsvormen 
• soorten en toepassing 

 

Zetpillen en ovules 
• samenstelling en bereidingswijze 

• kwaliteitseisen  

• in-proces en eindcontroles 

• verpakking en etikettering 

 

Klysma’s en vaginale spoelingen 
• samenstelling en bereidingswijze 

• kwaliteitseisen 

• in-proces en eindcontroles 

• verpakking en etikettering  

 

 

  
 

Toets 
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