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Definities 
 
Audit 
Toetsing 
 
Central filling 
Het gereedmaken van geneesmiddelen op een centrale locatie voor meerdere 
apotheken. 
 
Central filling apotheek 
Apotheek die zich bezig houdt met central filling.  
 
Central filling apotheker 
Apotheker werkzaam in een central filling apotheek. De gevestigd apotheker is de 
eindverantwoordelijk voor het totale central filling proces,  maar de central filling 
apotheker hoeft niet de gevestigd apotheker te zijn.   
 
Central filling apparatuur 
De apparatuur met behulp waarvan geneesmiddelen worden gepakt, geëtiketteerd 
en verpakt.  
 
Central filling verpakking 
De verpakking om één of meerdere secundaire verpakkingen die bedoeld is voor een 
patiënt (bv. gesealed zakje of tasje).  
 
Changecontrolprocedure 
Procedure voor het omgaan met veranderingen van vooraf vastgestelde werkwijzen. 
 
GDP 
Good Distribution Practice zoals geldend binnen de EU. 
 
Gereedmaken 
Het gereedmaken bestaat uit het pakken en etiketteren van geneesmiddelen voor 
een patiënt.  
 
GMP 
Good Manufacturing Practice zoals geldend binnen de EU. 
 
Huisapotheek 
Apotheek, waar de patiënt staat ingeschreven en daar zijn/haar geneesmiddelen 
altijd ophaalt, die het recept aanneemt van de patiënt en het gereedmaken van de 
geneesmiddelen laat verzorgen door een central filling apotheek. 
De huisapotheek levert ook de bijbehorende farmaceutische zorg. 
 
Ontvanger 
Huisapotheek die de aanvraag heeft ingediend bij de central filling apotheek. 
Indien het klaargemaakte geneesmiddel direct wordt verzonden aan een 
zorginstelling of patiënt zijn deze de genoemde ontvangers. 
 
Opslagruimte 
De ruimte waar de geneesmiddelen worden opgeslagen als voorraad. 
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Pakruimte 
De ruimte waar de geneesmiddelen gepakt worden uit de voorraad of uitgeladen 
worden door de central filling apparatuur. 
 
Primaire verpakking 
Verpakking die in direct contact is met het geneesmiddel. 
 
Recall procedure 
Procedure om in de central filling apotheek gereedgemaakte geneesmiddelen te 
traceren en terug te halen. 
 
Secundaire verpakking 
Verpakking die als tweede verpakkingslaag de primaire verpakking omsluit. 
 
Ter hand stellen 
Het rechtstreeks verstrekken of doen bezorgen van een geneesmiddel aan de patiënt 
dan wel aan artsen, tandartsen, verloskundigen, verpleegkundigen, mondhygiënisten 
of optometristen die geneesmiddelen in het bezit hebben voor toediening aan hun 
patiënten.  
 
Transportverpakking 
Verpakking die geschikt is om diverse central filling verpakkingen te transporteren 
(bv. kratten).  
 
Validatie 
Het uitvoeren van testen en het verzamelen en beoordelen van gegevens die nodig 
zijn om voldoende zekerheid te verkrijgen dat een werkwijze, apparaat  en software 
steeds het bedoelde resultaat zal opleveren. 
 
Verpleeghuis 
Instelling waar mensen zijn opgenomen die zorg, verpleging of revalidatie nodig 
hebben die ze thuis of in het verzorgingshuis niet (voldoende) kunnen krijgen. 
Farmaceutische zorg maakt deel uit van het zorgaanbod van een verpleeghuis. 
 
Verzendruimte 
De ruimte waar de gereedgemaakte geneesmiddelen worden opgeslagen die na 
vrijgifte verzonden worden aan de ontvanger. 
  
Verzorgingshuis 
Instelling waarin aan ten minste vijf personen van 65 jaar of ouder duurzaam verblijf 
en verzorging wordt verschaft. In een verzorgingshuis is in principe geen sprake van 
AWBZ-zorg. 
 
 
 
 
 

 

 


