
 

 

 

FSM7 - Distributie van geneesmiddelen 

E-learning en studiebijeenkomst  

Geneesmiddelen ontvangen, opslaan en transporteren zijn risicovolle processen. De kwaliteit van de geneesmiddelen waarborgen kan 

door te werken met GDP-regels (Goede Distributie Praktijken). Medewerkers die betrokken zijn bij dit logistiek proces moeten zich bewust 

zijn van de risico's. Ze moeten weten wat het betekent om te werken volgens de GDP-regels. 

Doelgroep 

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

Onderwerpen/opzet 

Tijdens deze module leer je wat wordt verstaan onder GDP en waarom GDP zo belangrijk is. We behandelen de aandachtspunten 

tijdens het ontvangen van goederen. En we beantwoorden vragen als: Wat verstaan we onder FIFO? Hoe gaan we om met 

klachten? Welke statussen onderscheiden we? Wat komt er kijken bij een goed voorraadbeheer? En hoe transporteer ik 

koelgoederen? Na afloop van deze module weet je wat de risico's zijn en waarom je  volgens bepaalde procedures moet werken. 

De e-lessen bevatten de nodige theorie. Tijdens de studiebijeenkomst besteden we aandacht aan waardevolle discussies. 

 

Deze module vormt een onderdeel van onze opleiding tot Farmaceutisch Specialist en bestaat uit 1 e-les waarin de nodige theorie 

behandeld en getoetst wordt en 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 les geven we op mbo-niveau. 

   PROGRAMMA  

Les 14: Ontvangen, opslaan en distribueren van 

geneesmiddelen  

    
Inleiding Goede Distributie Praktijken 
• wat is GDP?  

• wat is het doel van GDP 

• voor wie gelden de GDP-regels? 

• met welke wetten en regels heeft een ziekenhuisapotheek te 

maken? 

• wie heeft welke verantwoordelijkheid? 

• wat zijn de risico's bij de distributie van geneesmiddelen? 

• wat is mijn bijdrage? 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

GDP in de praktijk 
• plaatsen van een order 

• ontvangst en verzending 

• magazijnbeheer 

• voorraadbeheer 

• statusaanduidingen 

• transport van geneesmiddelen (incl. koeltransport) 

• retourgoederen 

• leveranciers- en afnemerskwalificatie 

• klachten en recall 

 

Toets 
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