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Prof. Sandy Florence, tot voor kort hoofdredacteur van het 
International Journal of Pharmaceutics, vestigde er een aantal ja-
ren geleden de aandacht op dat grootschalige geneesmiddelpro-
ductie niet in alle behoeftes aan medicijnen kan voorzien [1]. 
Zijn afscheid bood Crommelin en Bouwman-Boer gelegenheid 
om die boodschap uit te werken en te actualiseren [2].

Het vak Bereiden roept bij velen een beperkt, achter-
haald beeld op. Noem het daarom liever Productzorg. Dat 
houdt zowel klein- als grootschalige geneesmiddelproductie 
in maar ook het individueel aanpassen van het middel en het 
voor toediening gereedmaken. Bovendien vragen moderne 
geneesmiddelen zowel vanwege de complexe moleculen als 
de high-tech toedieningsvormen specifieke productkennis om 
er goed mee om te gaan. Productzorg omvat reconstitutie 
(al dan niet aanvullend op de instructies in de productin-
formatie), ompakken/uitvullen, bereiding uit grondstoffen 
of uit andere toedieningsvormen en uiteindelijk afleveren of 

toedienen aan de patiënt [3]; allemaal werkgebieden van de 
apotheker. Productzorg blijft dus nodig voor het produceren 
van klassieke geneesmiddelen en heeft voor nieuwe genees-
middelen een specifieke inhoud.

Door de (terechte) aandacht voor farmacotherapie dreigt 
productzorg (plus de basisvakken die ervoor nodig zijn) op 
onvoldoende niveau te worden onderwezen. De auteurs be-
togen dat als die ontwikkeling doorzet, andere disciplines het 
vak productzorg van de apotheker zullen overnemen.  
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