
 

 

 

Assortimentsbeheer in een GDS apotheek 

 
1-daagse workshop  

Assortimentsbeheer is een belangrijk onderdeel van de GDS-norm en de toekomstige Europese ADD-guidelines. Zaken als de 

fysisch-chemische stabiliteit, het ARBO-risico, het risico op kruiscontaminatie en de kans op verwisselingen moeten voor  elk 

product in het GDS-assortiment beoordeeld worden. De beoordeling vormt de basis voor een risicoanalyse. En op basis van 

deze risicoanalyse wordt besloten om een product wel of niet in het assortiment op te nemen. 

Doelgroep 

Apothekers, Apothekersassistenten, Kwaliteitsmedewerkers, of andere functionarissen werkzaam in een GDS-

apotheek en verantwoordelijk voor of uitvoerend bezig zijn met het beheren van het assortiment. 

Onderwerpen/opzet 

Tijdens deze workshop leer je om op een zinvolle en pragmatische manier het assortimentsbeheer aan te pakken. 

We behandelen vragen als: Hoe beoordeel je een geneesmiddel? Welke eisen worden daaraan gesteld? En op welke 

wijze moet het een en ander gedocumenteerd worden? 

In de ochtend besteden we aandacht aan hoe de geneesmiddelenmarkt in elkaar steekt en welke nummers en codes 

belangrijk zijn. Daarna behandelen we de regelgeving en de verschillende bronnen die je kunt raadplegen. De 

deelnemers beoordelen een aantal geneesmiddelen gezamenlijk. Vervolgens discussiëren ze over de beslissing of 

een product wel of niet opgenomen kan worden in het assortiment. In het middagprogramma geven we de 

deelnemers handvatten voor het opzetten van een systeem voor assortimentsbeoordeling en bespreken we de 

knelpunten.  

 
   PROGRAMMA  

Aantal deelnemers: minimaal 5 en maximaal 13  Cursustijden: 09.30 tot 15.30 (inclusief lunch) 

Cursuslocatie: Hoevelaken (trainingsruimte Pharmatech)   

 

 

 

 

Inleiding Geneesmiddelenmarkt 
• Overzicht geneesmiddelenmarkt 

• Geneesmiddelentekorten 

• Nummers en codes 

• Falsified Medicines Directive en Serialisatie 

 

Regelgeving en bronnen 
• Doel assortimentsbeheer 

• Uitgangspunt (GDS-norm, ADD-norm, Circulaire 

grootbereiders) 

• Verantwoordelijkheden 

• Beoordelingscriteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assortimentsbeheersysteem 
• Opzet assortimentsbeheerprocedure 

• Opzet productdossiers 

• Gebruik van verschillende tools 

 

Verpakkingsmateriaal en stabiliteitsonderzoek 
• Keuze en inkeuren van primair verpakkingsmateriaal 

• Opzetten van stabiliteitsonderzoek 

 

Knelpunten in de praktijk – hoe ga je hier mee om? 
• Breken van tabletten 

• Look-a-likes 

• Beschikbaarheid geneesmiddelen 

• Assortimentswijzigingen 

INSCHRIJVEN 
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