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Definities 
 
Audit 
Toetsing 
 
Changecontrolprocedure 
Procedure voor het omgaan met veranderingen van vooraf vastgestelde 
werkwijzen. 
 
Distributiegroep 
Een groep patiënten van een lokale apotheek, waarvan de geneesmiddelen 
verpakt worden in eenheden per toedieningstijdstip door de GDS-apotheek. 
 
GDP 
Good Distribution Practice zoals geldend binnen de EU. 
 
GDS (Geautomatiseerd geneesmiddelDistributieSysteem) 
Een systeem voor een individuele patiënt, met zakjes, containers, of een 
doos met vakjes, waarin geneesmiddelen door een distributie- of 
verpakkingsmachine worden verpakt in eenheden per toedieningstijdstip. 
 
GDS-apotheek 
Apotheek die beschikt over een geautomatiseerd 
geneesmiddeldistributiesysteem voor het verpakken van geneesmiddelen in 
GDS-verpakkingen. 
 
GDS-apotheker 
Apotheker werkzaam in een GDS-apotheek. De gevestigd apotheker is de 
eindverantwoordelijke voor het totale GDS-proces, maar de GDS-apotheker 
hoeft niet de gevestigd apotheker te zijn. 
In een ziekenhuisapotheek is geen sprake van de term GDS-apotheker. 
In een ziekenhuisapotheek zijn meerdere apothekers werkzaam, waarbij 
meestal één persoon verantwoordelijk is voor het GDS-proces.  
De taken en verantwoordelijkheden binnen het GDS-proces worden 
vastgelegd in het kwaliteitssysteem van de ziekenhuisapotheek. 
 
GDS-apparaat 
Apparaat met behulp waarvan geneesmiddelen worden verdeeld en verpakt 
in eenheden per toedieningstijdstip, en op naam van een individuele patiënt 
gesteld. 
 
GDS-verpakking 
Verpakking waarin geneesmiddelen zijn verdeeld in eenheden per 
toedieningstijdstip en op naam van een individuele patiënt zijn gesteld (bv. 
trays of baxterzakjes). 
 
GMP 
Good Manufacturing Practice zoals geldend binnen de EU. 
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Kalibratie 
Activiteiten om een vooraf bepaalde mate van overeenkomst tussen beoogde 
en feitelijke uitkomsten te verkrijgen. 
 
Kanister 
Voorraadvat voor geneesmiddelen in het GDS-apparaat. 
  
Kruiscontaminatie 
Verontreiniging van een geneesmiddel met een ander geneesmiddel. 
 
Lokale apotheek 
Apotheek die het recept aanneemt van de patiënt en het verpakken van de 
geneesmiddelen in eenheden per toedieningstijdstip laat verzorgen door een 
GDS-apotheek 
 
Opslagruimte 
De ruimte waar de geneesmiddelen worden opgeslagen als voorraad. 
 
Patiëntspecifieke suppletie 
Het door middel van een suppletietray toevoegen van geneesmiddelen die 
niet voorradig zijn in kanisters.  
 
Primaire verpakking 
Het deel van de originele fabrieksverpakking dat in direct contact is met het 
geneesmiddel. 
 
Recallprocedure 
Procedure om in de GDS-apotheek verpakte geneesmiddelen te traceren en 
terug te halen. 
 
Suppletietray 
Handmatig te vullen onderdeel van het GDS-apparaat waarmee 
geneesmiddelen kunnen worden toegevoegd die niet voorradig zijn in de 
kanisters. 
 
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 GDS-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. 
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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.  
 
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. 
 

 

 


