
 

 

 

FSM5 - Bereiden steriele geneesmiddelen 

E-learning en studiebijeenkomst  

Geneesmiddelen voor parenterale toediening in of op organen moeten gesteriliseerd worden. Denk aan de blaas, het oog en het 

middenoor. Dit geldt ook voor de toediening van preparaten op plaatsen waar bescherming tegen infecties ontbreekt of onvoldoende is. 

Denk bijvoorbeeld aan een brandwond. Steriel werken en steriliseren vraagt veel kennis en deskundigheid van de medewerkers.  

Doelgroep 

Medewerkers werkzaam in een ziekenhuisapotheek of bij een grootbereider werkzaam in productie. 

Onderwerpen/opzet 

Tijdens deze module leggen we uit wat we verstaan onder steriel. We behandelen vragen als: Welke preparaten moeten steriel 

zijn en waarom? Hoe bereid ik een oogdruppel? Welke sterilisatiemethoden kennen we? Welke kwaliteitseisen stellen we aan een 

steriel preparaat? Hoe bereid ik een oogzalf? Wat is de samenstelling van een infuus? Hoe verpak ik een injectievloeistof? Tijdens 

de studiebijeenkomst vertalen we de theorie naar de praktijk met behulp van casussen. 

 

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

nodige theorie behandeld en getoetst wordt. 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 10: Bereiden van steriele geneesmiddelen 

  
Inleiding steriele geneesmiddelen 
• soorten en toepassing 

 

Injectie- en infuusoplossingen 
• samenstelling en bereidingswijze 

• kwaliteitseisen, in-proces en eindcontroles 

• verpakking en etikettering 

 

Oogdruppels 

• samenstelling en bereidingswijze 

• kwaliteitseisen, in-proces en eindcontroles 

• verpakking en etikettering 

 

Oogzalven 
• samenstelling en bereidingswijze 

• kwaliteitseisen, in-proces en eindcontroles 

• verpakking en etikettering 

• overige steriele geneesmiddelen 

 

Toets 

 
 
 
 
 

Les 15: Sterilisatiemethoden 

  
Inleiding sterilisatiemethoden 
• soorten en toepassing 

 

Het afsterven van micro-organismen 
• uitgangsbesmetting 

• sterilisatieduur 

• sterilisatiemethoden 

• onderzoek op steriliteit 

• beoordelen sterilisatiecurve 
 

Stoom- en heetwatersterilisatie 
• de sterilisator en het proces 

 

Heteluchtsterilisatie 
• de sterilisator en het proces 

 

Gas- en stralingssterilisatie 
• de sterilisator en het proces 

 

Toets 
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