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productie van geneesmiddelen. De 
ontdekking van acetylsalicylzuur of 
aspirine was niet vreemd aan deze 
omwenteling in het werk van de 
apotheker.

De oorlog 1914-1918, inmiddels 100 jaar 
geleden, had tot gevolg dat er steeds 
meer specialiteiten en verschillende 
galenische vormen op de markt kwamen 
voor de behandeling van de vele 
gewonden. Zo werd dr. Debat dankzij zijn 
Inotyol-crème in Frankrijk benoemd tot 
academicus omdat hij met zijn zalf zo veel 
brandwondenpatiënten geholpen had.

Later begonnen apothekers zelf 
specialiteiten te bereidden in hun 
officina, en deze werden vervolgens 
op grote schaal geproduceerd (Sterop, 
Trenker, Couvreur ...). Deze firma’s 
bestaan nog steeds maar zijn inmiddels 
uitgegroeid tot heuse farmaceutische 
bedrijven. Anderzijds waren er ook 
niet-apothekers die specialiteiten op 
de markt brachten - al dan niet – via de 
officina. De farmaceutische inspectie 
besliste dan ook om hier orde op zaken 
te stellen. Tegelijkertijd posuleerden een 
aantal apothekers die geneesmiddelen 
maakten, dat apothekers het best 
aanwezig zouden zijn tijdens de productie 
van geneesmiddelen, en ze deze ook 
zouden controleren als garantie voor de 
kwaliteit van het geneesmiddel.

Het uitbreken van Wereldoorlog II 
betekende een rem voor deze initiatieven. 
Het is pas in 1953, 65 jaar geleden, dat 
een decreet gewag maakt dat er een 
apotheker aanwezig moet zijn op de 
plaats waar geneesmiddelen worden 
geproduceerd.

Tegelijkertijd besloten een aantal 
apothekers werkzaam in de 
farmaceutische industrie om een 
beroepsvereniging van apothekers op 
te richten. Zo zag UPIP-VAPI in juli 1953 
het levenslicht: l’Union Professionnelle 
des Pharmaciens de l’Industrie – de 
Vereniging van Apothekers van de 
Pharmaceutische Industrie. Onze 
beroepsvereniging vierde dit jaar dus 
haar 65e verjaardag. Dit leverde ons de 

Een beetje geschiedenis… 
Wist u dat het woord ‘apotheker’ al meer 
dan 2.000 jaar vermeld werd? Het duikt 
voor het eerst op in de Bijbel, met name 
in het boek "Ecclesiasticus". Hierin 
worden de apotheker en de arts geciteerd 
(Hoofdstuk 38 - Geneeskunde en ziekte). 
Ze hadden toen al al zeer verschillende 
functies.

De rol van de apotheker werd meer dan 
twaalf eeuwen geleden in de bijbel nog 
als volgt beschreven: 

“De Heer heeft de medicijnen uit de aarde 
doen groeien, en een verstandig mens 
veracht ze niet. Werd het bittere water niet 
zoet door een hout, opdat de mens zijn 
kracht zou erkennen?

Hij heeft de mensen wetenschap gegeven, 
opdat hij geprezen zou worden voor zijn 
wonderen. Door haar geneest hij de mens 
en neemt zijn lijden weg. De apotheker 
maakt er geurige remedies van. Zijn werken 
kennen geen einde, en hij verspreidt de 
Vrede Gods op aarde”.

Dat is verre geschiedenis, komen we 
terug tot de apotheker van vandaag.
Alle apothekers hebben hun beroep 
in de loop der tijd zien evolueren en 
hebben zich geherorienteerd. Naast 
de “medicijnbereiders” in hun officina, 
hetgeen ze altijd zijn geweest, werden 
ze ook gezondheidswerkers en geven 
ze in de eerste lijn advies aan hun 
patiënten. Apothekers differentieerden 
en specialiseerden zich. En met welk een 
parcours! We blikken even terug hoe dit 
allemaal in zijn werk is gegaan.

Geboorte van de farma
ceutische industrie en de 
gerelateerde wetgeving
Het jaar 1885 telde twee belangrijke 
gebeurtenissen: de oprichting van de 
farmaceutische inspectie (Koninklijk 
Besluit van 31 mei 1885) en het 
verschijnen van de eerste specialiteit op 
de markt: een medicijn gemaakt buiten 
de apotheek, en verpakt in een doosje 
met een bepaalde specialiteitsnaam. Het 
was het prille begin van de industriële 

De industrieapotheker, een alsmaar meer gedifferentieerd beroep 
met diepe wortels ten dienste van de kwaliteit en de veiligheid van 
het geneesmiddel 

erkenning van "Koninklijke Vereniging" 
op, waarvan het brevet op 20 februari jl. 
tijdens onze Algemene Vergadering 
werd overhandigd door Hare Koninklijke 
Hoogheid Prinses Astrid van België. 

De tekst uit 1953 werd in 1955 aangevuld 
met de titel van industrieapotheker, 
vanaf dan een gereguleerde funcie met 
specifieke verplichtingen.

In 1960 verscheen als aanvulling op 
voorgaande besluiten het Koninklijk 
Besluit van 6 juni met betrekking tot 
de productie van geneesmiddelen. 
Daarna volgde de wet van 1964 op de 
geneesmiddelen, gevolgd door de eerste 
Europese richtlijn 65-65 (1965) die de 
wetteksten van de lidstaten van de 
Europese Gemeenschap harmoniseerde. 
Met als doel de voorbereiding, tegen 
1992, van een eengemaakte Europese 
markt binnen de Europese Gemeenschap 
(die de Europese Unie zal worden).

Parallel aan deze aanvankelijk vooral 
commerciële initiatieven, stelde 
de Raad van Europa de Europese 
Farmacopee op met het oog op “de 
harmonisatie van de methoden voor 
controle van geneesmiddelen en van in 
de apotheek gebruikte grondstoffen”. De 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)  
publiceerde ook een internationale 
farmacopee voor haar lidstaten alsook 
brochures m.b.t. goede praktijken bij 
de vervaardiging van geneesmiddelen 
(“Good Manufacturing Practices”).

De harmonisatie wordt ook wereldwijd 
voortgezet via ontmoetingen tussen 
verantwoordelijken van Europese, 
Amerikaanse, Japanse en Australische 
inspecties via de zogenaamde “PIC”-
programma’s (Pharmaceutical Inspection 
Convention).

De rol van de apotheker in de farma-
ceutische industrie verandert dan 
ook. Gelijktijdig met de evoluties in de 
farmaceutische industrie, wordt de rol 
van apotheker in deze industrie almaar 
specifieker:

 - Verantwoordelijke industrieapotheker, 
tegenwoordig gekend onder de 
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naam QP (Qualified Person), ttz. de 
apotheker gemachtigd om nieuwe 
loten geneesmiddelen op de markt 
te brengen. 

 - Apotheker QA, verantwoordelijke 
voor de kwaliteitsborging van het 
geneesmiddel

 - Apotheker QC in kwaliteitscontrole 

 - Apotheker verantwoordelijk voor de 
medisch-farmaceutische informatie

 - Apotheker verantwoordelijk voor de 
geneesmiddelenbewaking

 - Apotheker verantwoordelijk voor de 
distributie (GDP RP Good Distribution 
Practices Responsible Person)

 - ... 

Sommige van deze specialisaties 
vereisen de goedkeuring van 
het FAGG-AFMPS (Federaal 
Agentschap voor Geneesmiddelen 
en Gezondheidsproducten - Agence 
Fédérale des Médicaments et des 
Produits de Santé), soms na het volgen 
van een academische opleiding zoals 
het geval is voor de QP (interuniversitair 
programma). Zonder onze collega’s 
ziekenhuisapothekers of apothekers-
specialisten in de nucleaire farmacie, de 
radio-isotopen en de klinische biologie te 
vergeten.

De evolutie is niet meer te stoppen, met 
parellele ontwikkeling van richtlijnen 
zoals die van de WHO, de eenmaking van 
controlemethoden (dankzij de Europese 
Farmacopee), de Good Manufacturing 
Practices (GMP), Good Distribution 
Practices (GDP), Good Laboratory 
Practices (GLP), Good Clinical Practices 
(GCP) enz… samen gekend onder de 
naam GxP.

De continue technologische 
ontwikkelingen van methoden, 
productieapparatuur en instrumenten 
in de laboratoria maken dat de 
industrieapotheker van vandaag zich 
levenslang moet bijscholen, net als 
zijn medewerkers. Met een controle 
van de gevolgde navormingen bij de 
farmaceutische inspecties om zeker te 
stellen dat de apotheker zijn taken naar 
behoren kan (blijven) vervullen.

Hoewel we de titel nog blijven gebruiken, 
bestaat het diploma van "apotheker" 

vandaag niet meer. De apotheker 
werd "master in de farmaceutische 
wetenschappen" met als extra 
specialisatie de farmaceutische 
industrie of de farmaceutische zorg. 
De functie is dermate verbreed dat er 
een interactie nodig is met alle facetten 
van de farmaceutische industrie. De 
opleiding werd dan ook aangepast om 
al deze domeinen zo veel mogelijk te 
kunnen afdekken. Het is tengevolge van 
deze wijziging van beroepstitels en de 
overlapping met andere functies dat de 
VAPI, sinds dit jaar ook niet-apothekers 
als lid aanvaardt. 

Door hun brede opleiding worden 
"apothekers" (dat het woord nog lang 
mag blijven bestaan) waarschijnlijk 
het best voorbereid om een rol te 
spelen in de complexe wereld van 
de farmaceutische wetenschappen. 
De farmaceutische industrie doet 
immers een beroep op hen, niet 
alleen voor het vervaardigen van 
geneesmiddelen (tot zelfs cosmetica) 
en voor de kwaliteitscontrole, maar 
ook voor geneesmiddelenonderzoek 
en -ontwikkeling. Er zijn tal van 
specialisaties zoals de galenici 
die farmaceutische vorm van 
geneesmiddelen ontwikkelen voor een 
optimale therapeutische werking. De 
apothekers zijn ook zeer actief op het 
vlak van regelgeving (goedkeuring voor 
het in de handel brengen, toezicht op 
wetteksten, richtlijnen, enz.), van de 
administratie rond, en de controle op 
geneesmiddelen.

Farmaceutische bedrijven zetten 
apothekers in voor het hele testproces 
van geneesmiddelen zoals in vitro-, 
in vivo-onderzoek, farmacologie, 
farmacodynamica, klinische studies, 
enz. De geneesmiddelenketen, van 
ontwerp tot aflevering door onze 
collega’s officina-apothekers, is complex, 
maar staat in alle fasen garant voor 
kwaliteit. Apothekers zijn ook actief in de 
marketing, bij de begeleiding en opleiding 
van medisch vertegenwoordigers, 
het opstellen van de bijsluiters en de 
medische informatie enz… 

Zoals u merkt zijn onze taken en 
verantwoordelijkheden zeer veeleisend, 
maar tegelijk ook enthousiasmerend. 
We staan samen met onze collega’s van 
de officina en de ganse medische wereld 

ten dienste van de volksgezondheid. 
De geneesmiddelenketen wordt in elke 
fase van het proces gecontroleerd, 
ook door onze officina-collega’s die de 
Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek 
(DGO) hebben opgericht, met het oog op 
de kwaliteitsgarantie van de door hen 
afgeleverde medicijnen.

Dit alles startte in de jaren 50 van 
vorige eeuw en bezorgde België een 
uitmuntende reputatie, waardoor we nog 
steeds behoren tot de wereldleiders in de 
farmaceutische sector.

De toekomst is veelbelovend
Tot hier de korte schets van het parcours 
dat de “industrieapotheker” heeft 
afgelegd. De namen van de promotoren 
die dit proces in 1953 in gang gezet 
hebben zijn ons niet bekend. Zij zouden 
ondertussen trouwens al meer dan 
honderd jaar oud zijn! We zijn ervan 
overtuigd dat zij niet goed hebben 
beseft waartoe het parcours van de 
industrieapotheker uiteindelijk zou 
leiden. De apotheker is nu, nog meer dan 
voorheen, de bewaker van de kwaliteit 
van de geneesmiddelenketen.

Sinds 1953 zet de VAPI-UPIP haar 
missie onverminderd voort door zijn 
interactie met  de wet- en regelgever, 
door opleidingen te geven aan jonge 
(en minder jonge) collega’s, door hun 
belangen te verdedigen en hen te helpen 
een sociaal netwerk uit te bouwen. Dit 
ook op Europees niveau via lidmaatschap 
van de EIPG (European Industrial 
Pharmacists Group).

Met onze warme en collegiale felicitaties 
aan het Farmaceutisch Tijdschrift 
voor België. We wensen hen nog vele 
succesvolle jaren toe!

Alain Lejeune 
Lid van de Raad van Bestuur  
UPIP-VAPI

Frank Peeters  
Voorzitter UPIP-VAPI

Fa
rm

ac
eu

tis
ch

 T
ijd

sc
hr

if
t v

oo
r 

B
el

gi
ë

10
0 

ja
ri

g 
be

st
aa

n 
va

n 
he

t J
ou

rn
al

 d
e 

P
ha

rm
ac

ie
 d

e 
B

el
gi

qu
e


