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Naam van product(en) en  
farmaceutische vorm(en): 

Diverse aseptisch bereide en niet-steriele producten 

  

1. Geïnspecteerde site(s): Pharma Assist B.V. 
Dieselstraat 3-A 
7903 AR  HOOGEVEEN       

  

2. Activiteiten: 
 

 Humaan Veterinair IMP 

Fabrikant van eindproduct(en) 
Steriel 
Niet-steriel 
Biologisch 

Sterilisatie van excipient, actieve 
substantie of geneesmiddel 
Primair verpakken  
Secundair verpakken 
Controlelaboratorium 
Importeren 
Vrijgifte 
Opslag en distributie 
Produceren van actieve stof  
Anders: bereiden en collegiaal doorleveren 
van “ongeregistreerde geneesmiddelen” 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GDP activiteiten:  
 Aanschaffen (inkoop, eigenaarschap) 
 Opslag (eigen opslag, niet uitbesteed) 
 Afleveren (fysiek afleveren/verkoop niet uitvoeren) 
 Uitvoeren (fysiek afleveren/verkoop buiten de EER) 
 Bemiddelaar/Broker 
 Andere activiteiten:  

  
3. Datum van inspectie: 13 juni 2019 

  

4. Inspecteur (s): … 

 … 

  
 

Expert (s): Niet van toepassing 

  

5.  
Nummer vergunning(en) 

Farmatec aanvraagnummer  

Registratie API  

EMA referentienummer 

Bereidende en collegiale 
leverende apotheek (BCLA) 

Meldingnummer 

 
  

  

  

  

 
 

  

  

6. Datum vorige inspectie 29 november 2018 

Naam van inspecteur(s) … 

 … 

… 
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7. Introductie  

 
Pharma Assist B.V., hierna PA, voert individuele steriele en niet-steriele bereidingen uit op basis van een recept 
voor verscheidene apotheken in Nederland. Daarnaast voert PA een beperkt aantal voorraadbereidingen uit. PA 
stelt geen geneesmiddelen ter hand aan patiënten.  

PA bereidt producten uit geregistreerde producten en grondstoffen. 

PA voert werkzaamheden uit onder de naam Pharma Assist B.V. en uit zich op schrift als onderdeel van .... Dit is 
een groep van bereidingsapotheken vallend onder de ... 

 

Belangrijkste wijzigingen sinds de vorige inspectie: 

• PA rapporteert niet langer aan ..., maar aan de .... 
• PA heeft het aantal medewerkers gereduceerd. Er werken geen intern opgeleide pharmacy technicians meer 

bij PA. De werkzaamheden zijn voornamelijk overgenomen door compounding technicians. Dit zijn 
medewerkers opgeleid als apothekersassistenten. 

• PA bereidt een tweetal producten als voorraadbereiding; ... ooginjectie en ... injectiespuiten. Daarnaast is PA 
bezig met de ontwikkeling van een aantal nieuwe voorraadproducten. 

• PA heeft twee goederensluizen voor uitgaande goederen en productieafval geïnstalleerd tussen de ruimte voor 
schouwen/vrijgifte (ruimte 026) en het magazijn. 

• PA heeft een quarantaine ruimte in de koelcel 2 - 8°C geïnstalleerd.  
• PA heeft de kleedprocedure gewijzigd. 
• PA heeft het magazijn afgesloten. 
• PA is bezig met de introductie en kwalificatie van een barcode scansysteem als onderdeel van .... 
• PA bereidt de implementatie van ..., een integraal systeem voor documentbeheer, vastlegging van trainingen, 

management van deviaties, CAPA, change controls, en dergelijke voor.  

 

Internationale samenwerking: 

 De Competent Authority van het land waar de inspectie plaatsvond was <niet> geïnformeerd en nam <niet> 
deel aan de inspectie. 

 Niet van toepassing. 

 

8. Doel en reden van de inspectie 

 GMP; het voldoen aan GMP is een van de voorwaarden van de Circulaire handhavend optreden bij collegiaal 
     doorleveren van eigen bereidingen door apothekers 2016-01-IGZ 
 

 GDP 
 

 Circulaire handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers  
     2016-01-IGZ met bijbehorende annexen:  
 

 Anders, namelijk:  
 
 
Toelichting: 
Uitsluitend de elementen zoals beschreven in hoofdstuk 11 van dit rapport zijn getoetst tijdens de inspectie. Dit 
betekent dat op basis van dit rapport geen conclusies kunnen worden verbonden ten aanzien van niet 
geïnspecteerde activiteiten, tenzij dit expliciet benoemd is.  
 
 
Ontvangen documenten voor en bij inspectie: 

• Site Master File GMP Bereidingsapotheek PHARMA ASSIST B.V. HOOGEVEEN, versie 08, gedateerd 23 mei 
2019 

• Productdossier ... ooginjectie, ..., gedateerd 15 april 2019 met bijlagen. 
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Toetsingskader: 

 Geneesmiddelenwet en Regeling Geneesmiddelenwet.  

 Wet Dieren, Besluit diergeneesmiddelen, Regeling diergeneesmiddelen. 

 EU Guidelines to Good Manufacturing Practice for medicinal products for human and veterinary use  

    (EUDRALEX Volume 4). 

 EU Guidelines on Good Distribution Practice of medicinal products for human use. 

 Circulaire handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers  

     2016-01-  IGZ, met bijbehorende Annexen. 

 

9. Geïnspecteerde activiteiten  

  Onderdeel   Onderdeel 

GMP    Voorwaarden doorleveren 

 
1 Farmaceutisch 

kwaliteitssysteem  
10 Distributie en verzending    

 
2 Personeel  

  
11 Reikwijdte Circulaire    

 
3 Gebouwen (ruimten) en 

Apparatuur  
12 Geregistreerd adequaat 

alternatief  

 
4 Documentatie 

  
13 Notificatie op productniveau  

 

 
5 Productie 

 
14 Productdossier;  

 

 
6 Kwaliteitsbewaking 

(kwaliteitscontrole)  
15 Farmacovigilantie 

 

 
7 Uitbestede activiteiten 

 
16 Reclame en gunstbetoon 

 
8 Klachten en recall 

  
17 Site Master File 

 
9 Zelfinspectie    

 

De onderdelen die zijn voorzien van een “√” zijn onderwerp geweest van inspectie. Voor gedetailleerde informatie 
over de geïnspecteerde onderwerpen zie hoofdstuk 11.  
 
Niet geïnspecteerde activiteiten: 
 
Distributie en verzending, Geregistreerd adequaat alternatief, Farmacovigilantie, Reclame en gunstbetoon zijn 
geen onderdeel geweest van de inspectie  
 
 
 
10. Bij inspectie aanwezige medewerkers 
 
... Gevestigd Apotheker  

... Compounding Pharmacist  

... Plant Manager  

... Compounding Pharmacist  

... Quality Assurance Manager  

... Compounding Pharmacist  

... Compounding Manager   
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... QC Supervisor  

... QA-medewerker  
 

 

11. Observaties, bevindingen en tekortkomingen van de inspecteur(s) 

11.0 Follow-up tekortkomingen vorige inspectie 

In dit onderdeel zijn de kritische en/of belangrijke tekortkomingen in het rapport van het bezoek van  
29 november 2018 herhaald in het cursief met een beschrijving van de situatie, zoals aangetroffen tijdens de 
inspectie van 13 juni 2019. Aan het eind van elke tekortkoming volgt een conclusie welke vet is weergegeven. 

De ‘overige’ tekortkomingen zijn niet herhaald. In het betreffende onderdeel in hoofdstuk 15 van dit rapport zijn 
de tekortkomingen (kritisch, belangrijk en of overige) weergegeven die onvoldoende zijn gecorrigeerd. 

GMP-tekortkomingen 

1. De risico’s bij aseptische handelingen worden onvoldoende aantoonbaar beheerst, dit blijkt uit de 
volgende constateringen:  

• Het nieuw opgestelde plan voor microbiologische procesvalidatie is onvoldoende.  
• Voor de steriele crèmes en zalven vindt geen microbiologisch procesvalidatie plaats. 
• Bij de bereiding in de crossflowkast is geobserveerd dat de mobiele deeltjesteller gericht is op de 

luchtstroom en niet in de richting van de medewerker. De kop van de mobiele deeltjestellers zijn niet 
uniform gericht. De sedimentatieplaten staan niet op een vaste positie en te ver weg ten opzichte 
van de uitvoeringslocatie in de kast.  

• De platen voor EM-monitoring worden niet standaard afgelezen door een tweede persoon. Het 2-paar 
ogen principe wordt hierbij niet toegepast. Er wordt geen risico-afweging gemaakt in type platen of 
kritisch zijn van product. 

• Er zijn uitsluitend alarm limieten opgesteld en geen alert limieten voor de microbiologische 
monitoring. 

• Bij de bereiding in de crossflowkast (bereiding van ...) en downflowkast is herhaaldelijk geobserveerd 
dat de medewerker de handen tussen het product en de luchtstroom houdt. 

 
PA heeft een nieuw plan opgesteld voor microbiologische procesvalidatie voor individuele bereidingen 
inclusief crèmes en zalven. De inspectie heeft dit plan als voldoende beoordeeld. Voor 
voorraadbereidingen wordt volledige microbiologische procesvalidatie uitgevoerd.  

Tijdens de rondgang heeft inspectie vastgesteld dat de positionering van de koppen van de 
deeltjestellers, de positie van de sedimentatieplaten en de manier van werken in de cross-flowkasten 
voldoende is.  

PA heeft voor EM monitoring in de B,C en D ruimtes alertlimieten en actielimieten vastgesteld. PA heeft 
het gebruik van de actielimiet in de LAF A-kasten voldoende onderbouwd. 

De belangrijke tekortkoming is voldoende gecorrigeerd. De overgebleven tekortkoming is een 
overige tekortkoming. 

 

2. Er is geen beleid voor het uitvoeren van analytische eindcontroles op de producten: 

• Er vinden geen analytische controles plaats op individuele bereidingen, ook niet steekproefsgewijs. 
Dit betreft chemische analyse, endotoxine, bioburden en steriliteitstesten. 

• De resultaten van de microbiologische monitoring worden niet meegenomen bij vrijgifte van de 
producten. Uitsluitend de druk en deeltjesdata worden beoordeeld bij vrijgifte. 

• Er wordt slechts retrospectief gekeken naar de data van vingerafdruk-, contact- en 
sedimentatieplaten. 

• Houdbaarheidstermijnen en compatibiliteitsdata van producten is uitsluitend gebaseerd op literatuur 
onderzoek.  

 
PA heeft een nieuw beleid opgesteld voor het zelf uitvoeren van houdbaarheidsonderzoek en analytische 
controles op individuele bereidingen. Dit beleid is voldoende onderbouwd. Voor voorraadbereidingen 
voert PA analytische eindcontroles uit die onderdeel zijn van de vrijgiftespecificaties. Voor individuele 
bereidingen beoordeelt PA de druk en deeltjesmonitoring resultaten (continue monitoring) voor vrijgifte. 
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Daarnaast beoordeelt PA de resultaten van microbiologische monitoring (vingerafdruk, contactafdruk, 
sedimentatieplaat en ruimte monitoring) zodra resultaten bekend zijn. In geval van overschrijdingen 
maakt een direct impact analyse op de producten geproduceerd in het tijdsvak voorafgaand aan de 
positieve bevinding onderdeel uit van de afhandeling van de overschrijding.  

De belangrijke tekortkoming is voldoende gecorrigeerd. De overgebleven tekortkoming is een 
overige tekortkoming.   

 

3. Een beleid gebaseerd op een risicobeoordeling betreffende de integriteit van alle data is nog onvoldoende 
aanwezig. De processen van dataverwerking en de risico’s hierbij zijn niet voldoende in kaart gebracht. 
Het ontbreekt aan inzicht in de risicomomenten bij de processen bij PA, inclusief de bereidingsprocessen. 

• Het actieplan opgesteld na uitvoering van de risicoanalyse data-integriteit is met name gericht op 
aanpassing van ... (een GMP kritisch ERP-systeem) en niet op data-integriteit in het algemeen.  

• Het ERP-systeem is nog niet gevalideerd. Het is op moment van inspectie niet mogelijk om barcode 
controles uit te voeren tijdens bereiding of orderpicken. De functionaliteit is aanwezig in ... maar 
wordt niet gebruikt.  

• Er is geen URS of procesuitwerking opgesteld voor ...waarin in alle eisen die aan het systeem gesteld 
worden zijn uitgewerkt.  

• Het actieplan is niet uitgewerkt in concrete stappen waardoor er geen beoordeling kan plaatsvinden 
of daadwerkelijke verbeterende maatregelen genomen zullen worden.  

• Met betrekking tot wijzigingen in BOM is vastgelegd dat wijzigingen goedgekeurd dienen te worden 
door de dag-apotheker. De aanvrager voor de wijzigingen (bijvoorbeeld orderpickende assistente) 
tekent af op de BOM voor deze goedkeuring en niet de goedkeurende dag-apotheker. De achtergrond 
van een wijziging en accordering van de wijziging worden hiermee onvoldoende vastgelegd en het is 
niet te verifiëren door de vrijgevende apotheker. 

          

PA heeft geen algehele risicoanalyse data-integriteit gemaakt. De risico’s zijn in andere risicoanalyses 
opgenomen. Deze risicoanalyses zijn opgesteld op basis van de processen bij PA.  

Er is een URS opgesteld voor ..., namelijk de functionele risicoanalyse ..., gedateerd oktober 2018. De 
inspectie beoordeelt de URS als voldoende. De kwalificatie van het ERP-systeem vindt plaats ten tijde 
van inspectie en verloopt volgens de eerder afgegeven en door de inspectie beoordeelde planning. De 
validatie van de labelprinter die ook door ... zal worden aangestuurd is een onderdeel hiervan.  

Indien een wijziging op de BOM aangebracht moet worden tijdens het orderpicken mag de orderpickende 
assistente dit zelfstandig doen mits de wijziging beperkt is tot een afwijkend chargenummer. Indien er 
een ander artikel genomen moet worden voor bereiding wordt de dag-apotheker geïnformeerd volgens 
werkinstructie Klaarzetten Goederen voor Bereiding. De dag-apotheker dient wijziging van artikel goed te 
keuren. Na introductie van het barcodescansysteem kan de orderpickende assistente niet meer 
zelfstandig wijzigingen aanbrengen op de BOM.  

De belangrijke tekortkoming is voldoende gecorrigeerd. De overgebleven tekortkoming is een 
overige tekortkoming. 

 

Wettelijke tekortkomingen: 
 
4. Een deel van de ingeziene recepten was niet getekend door een arts. 
 

Conform procedure accepteert PA ten tijde van inspectie slechts getekende recepten. 

De belangrijke tekortkoming is voldoende gecorrigeerd.  

 

 

11.1 Meldingen  

Niet van toepassing  
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Onderdeel GMP 

Beschrijving onderdeel voldoet voldoet niet 
 

1. De bereidende apotheek voldoet aan GMP  
 

 
 

 
 

Zie conclusie hoofdstuk 15. 

11.2 Farmaceutisch kwaliteitssysteem (kwaliteitsbeheersing) 

Besproken/bekeken: 

Het GxP verbeterplan, dat alle verbeteracties en de voortgang omvat sinds de inspectie van 13 april 2018 wordt 
afgerond. Verbeteracties worden nu uitsluitend via het reguliere deviatie en CAPA-systeem opgevolgd. Nog 
openstaande acties uit het GxP verbeterplan zijn opgenomen in het CAPA systeem volgens de initiële planning.  

• Overzicht CAPA’s, Deviaties en Change Control Report sinds 1 december 2018 is gezien. 

Deviaties en CAPA’s 

CAPA-128 gedateerd 19 februari 2019, betreffende geknapt ... filter tijdens bereiding kast 5. PA heeft als direct 
correctieve actie werkzaamheden in de kast gestaakt. PA heeft de HEPA-filters van de LAF-kast laten vervangen. 
De inspectie beoordeelt de afhandeling als voldoende. 

CAPA-130, gedateerd 25 april 2019, betreffende risicoanalyse monitoring control. Dit is een CAPA die PA heeft 
opgesteld naar aanleiding van de risicoanalyse environmental monitoring en de daaruit voortvloeiende acties. Zie 
verder hoofdstuk 11.6. 

Change Control 

CCR-219, 10 januari 2019, betreffende Project ... aanpassingen. De wijziging is nog niet afgerond. De afronding 
wordt voorzien eind juni 2019 en verloopt volgens planning. De URS voor ... is in januari 2019 geautoriseerd.  

CCR-233 kleding beleid. Voor afronden van de change is geëvalueerd of de genomen maatregel goed functioneert 
en door medewerkers wordt nageleefd.  

CCR-234, gedateerd 19 april 2019, betreffende wijziging van de houdbaarheid van ... ... ooginjectie van 60 naar 
66 dagen. De inspectie heeft de onderbouwing voor de wijziging van de houdbaarheid beoordeeld als voldoende. 

CCR-237... staken ... bereiding. Geen opmerkingen. 

Deviaties 

AFA 722 verkeerde sterkte morfine cassette gemaakt, product is niet afgeleverd. 

AFA 745 0,22 µm filter niet goed aangesloten op cassette. 

AFA 808 afgekeurde capsules wegens te grote af afwijking theoretisch gewicht.  

AFA 809 te weinig tabletten na verpulvering voor afwegen.  

AFA 888 verkeerde berekening op CBV  

 

Tekortkomingen: 

PA heeft de change control betreffende wijziging van de houdbaarheid van ... ooginjectie van 60 naar 66 dagen 
onvoldoende gedocumenteerd. Er is geen verwijzing naar de juiste houdbaarheidsresultaten opgenomen.  

De documentatie behorende bij CAPA-126, tijdens inspectie opgevraagd, kon niet teruggevonden worden. 

De resultaten van de gewicht spreiding en het theoretische gewicht konden, tijdens inspectie gevraagd, niet 
teruggevonden worden in CBV of deviatie. 

In deviatie 722 bleek de omschrijving oorzaak en corrigerende en correctieve acties onvoldoende concreet. 

Bij deviatie 745 zijn tijdens de bereiding 2 extra ampullen uit het magazijn gehaald om de bereiding af te ronden. 
Het batchnummer van deze ampullen is niet genoteerd in het CBV.  

 

11.3 Personeel 

Besproken/Bekeken: 
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Het gewijzigde organogram is gezien. De plant manager rapporteert nu rechtstreeks aan de ... ....  

In de evaluatie van CCR kledingbeleid en in de CAPA Risico Analyse aseptisch handelen is het effect van de 
training op deze onderwerpen van het personeel getoetst.  

 

11.4 Gebouwen (ruimten) en apparatuur 

Besproken/Bekeken:  

Tijdens de rondgang heeft de inspectie de volgende ruimtes bekeken en bezocht en de volgende onderwerpen 
besproken: 

• Ruimte 003, magazijn bulkgoederen en emballage. Dit magazijn is uitsluitend te betreden met een 
toegangssleutel die individueel door PA wordt toegekend.  

• Ruimte 001; Ruimte inkomende goederen. Ter bescherming tegen weersinvloeden zijn flappengordijnen 
aangebracht. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van afdekzeilen voor bescherming van producten in geval 
van slechte weersomstandigheden.  

• PA heeft in de kleedsluis een nieuwe kast geplaatst die gekit is aan de vloer.  
• PA is bezig met de introductie en kwalificatie van een barcode scansysteem als onderdeel van ... 
• Ruimte 028; PA heeft naast de nooduitgang voor personen, twee goederensluizen voor uitgaande goederen en 

productie afval geïnstalleerd tussen de ruimte voor schouwen/vrijgifte (ruimte 026) en het magazijn. 
• PA heeft een quarantaine ruimte in de koelcel 2 - 8°C geïnstalleerd. Deze quarantaine ruimte is van de rest 

van de koelcel gescheiden door middel van een afgesloten hekwerk. Op dit moment bevat de quarantaine 
ruimte ook monsters van de procesvalidatiestudies. 

• PA heeft de kleedprocedure gewijzigd. 
• PA heeft het magazijn afgesloten. 
• Productieruimtes met cross-flow LAF A-kasten waarin bereiding van cassettes plaatsvond; Tijdens de 

rondgang heeft inspectie vastgesteld dat de positionering van de koppen van de deeltjestellers, de positie van 
de sedimentatieplaten en de manier van werken in de cross-flowkasten voldoende is.  

• Rapport Periodieke deeltjeskwalificatie ruimte 026 na plaatsing goederensluis (de ruimte voor 
schouwen/vrijgifte). De ruimte voldoet ruim aan eis deeltjes klasse D. Er is een aanzienlijke vermindering van 
deeltjes tov eerdere deeltjesmetingen. 

• Rapport periodieke deeltjeskwalificatie ruimte 019 – Asep bereid 3. In deze ruimte worden de ... ooginjecties 
bereid.  

• Wintermapping temperatuur in magazijn 003 en voorbereidingsruimte.  
• Temperatuurmapping koelcel. VWR maart 2018. 

 

11.5 Documentatie 

Besproken/Bekeken:  

• Logboek Apparaat Pharma Assist Koelkast 5, ID 31. Het logboek is ingevuld door medewerkers van PA 
conform de instructies van PA.  

• Het documentbeheersysteem van PA ligt nu vast via Excel lijsten. Deze bestanden zijn uitsluitend te wijzigen 
door QA-medewerkers van PA. Deze Excel systemen zijn niet gevalideerd. Het documentbeheer zal plaats 
gaan vinden in ...  

Data-integriteit 

• De inspecteurs hebben de risicoanalyse data-integriteit met betrekking tot het ERP-systeem ... ingezien. Deze 
is bekeken samen met de wijziging CCR-219, zie hoofdstuk 11.2. De URS van het ... systeem, de Functionele 
Risico-analyse ..., gedateerd oktober 2018 is ingezien. De inspecteurs beoordelen de URS als voldoende. De 
kwalificatie van het ERP-systeem vindt plaats ten tijde van inspectie en verloopt volgens de eerder afgegeven 
en door de inspectie beoordeelde planning. De kwalificatie is behalve een kwalificatie van het 
barcodescansysteem ook een algemene kwalificatie. Er is geen algehele risicoanalyse data-integriteit 
gemaakt. De risico’s zijn in andere risicoanalyses opgenomen. Deze risicoanalyses zijn opgesteld op basis van 
de processen bij PA. De validatie van ... wordt volgens informatie van PA uitgevoerd conform de GAMP. PA is 
wel betrokken bij de praktische uitvoering van de kwalificatie; de IT-uitvoering ligt bij de ...  
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Vrijgifte procedure  

Voor vrijgifte van individuele bereidingen beoordeelt de vrijgevende apotheker van PA de drukdata en continue 
deeltjesmonitoring data tijdens productie. Zie verder hoofdstuk 11.6 voor beoordeling van microbiologische 
monitoring overschrijdingen. 

Bereidingsprotocollen of batch documentatie 
De inspectie heeft het bereidingsvoorschrift van de ... ooginjectie ingezien. Zie verder hoofdstuk 11.15 
productdossier. 
 

 
11.6 Productie 

Besproken/Bekeken:  

• WI 56 inkooporder maken in ... 
• WI 57 ontvangen goederen boeken in ... 
• WI 58 inkoop order maken in ... 
• WI 59 magazijn verplaatsingen in ... 

• PA betrekt goederen van groothandels en direct van fabrikanten. Inkomende goederen worden eerst 
beoordeeld op schade en bijbehorende documentatie. De goederen worden bemonsterd en door medewerkers 
van de QC afdeling ingekeurd. Na ingebruikname van de functie scancontrole met ... worden alle ingekomen 
goederen na inkeur gelabeld met een intern barcode label. De aan dit barcodelabel verbonden informatie 
bepaalt ook de opslaglocatie. Elk product wordt op een vaste opslaglocatie geplaatst. De WI hiervoor zijn in 
concept aanwezig. De picklijst stuurt de medewerker via de scanner naar de juiste picklocatie. Bij bereiding 
wordt niet opnieuw gescand. De werkwijze van noteren op het CBG van het chargenummer blijft ongewijzigd.  

• De volgens de ... te gebruiken materialen voor productie worden door de pickende assistente geplaatst in 
bakken. 

• Afmelden van geregistreerde geneesmiddelen in het kader van de FMD moet plaats gaan vinden als onderdeel 
van het pick proces. De benodigde scanners zijn aanwezig maar worden niet gebruikt.  

• PA heeft een nieuwe kledingprocedure geïntroduceerd. Productiemedewerkers dragen binnen het bedrijf, 
bedrijfsspecifieke schoenen. In de kantine en niet-productie ruimtes wordt geen cleanroomkleding gedragen. 
Cleanroomkleding wordt dagelijks vervangen.  

• Er worden geen bereidingen uitgevoerd met ... of ... PA heeft een beleid dat bij actieve stoffen het RIFAS 
wordt gevolgd en dat bij risicovolle stoffen dedicated utensiliën worden gebruikt. Er is een dedicated ruimte 
voor bereidingen met risicovolle stoffen.  

 

Microbiologische procesvalidatie voorraadbereidingen 

• PA heeft voor de microbiologische procesvalidatie per proces de handelingen vastgesteld. Op basis van het 
type handeling zouden meerdere producten onder dezelfde microbiologische procesvalidatie kunnen gaan 
vallen. Op dit moment zijn er twee validaties uitgevoerd voor de voorraadproducten; ooginjectiespuiten en 
parenterale injectiespuiten. 

o Procesvalidatie Voorraadbereiding Parenterale Injectie (proces type C), VP-008 versie 01, gedateerd 
22 maart 2019 (afgerond). De microbiologische procesvalidatie is uitgevoerd op basis van ... batches 
gemaakt bij PA voor de ... ooginjectie. Deze batches zijn na analyse vrijgegeven voor de markt. De 
inspectie beoordeelt de validatie en rapportage als voldoende. 

o Procesvalidatie voorraadbereiding Parenterale injecties (proces type A), VP-003 versie 01, gedateerd 
22 maart 2019. PA heeft deze validatie voor het voorraadproduct ... injectiespuiten nog niet afgerond.  

Microbiologische procesvalidatie individuele bereidingen  

• PA heeft een plan opgesteld voor microbiologische procesvalidatie voor individuele bereidingen inclusief 
crèmes en zalven; Validatie Plan Micriobiologische procesvaldiatie individuele aseptische handelingen, VP-005, 
versie 03, 11 juni 2019. De inspectie heeft dit plan als voldoende beoordeeld. Op basis van de handelingen bij 
bereidingen binnen PA heeft PA gekozen voor zeven type processen; spuiten klein volume, spuiten groot 
volume, medicatiecassettes, infuuszakken, oogdruppelflacons, minims, steriele zalven en crèmes. De hier niet 
genoemde, maar wel bereidde producten, zijn voorraadproducten. In het geval dat individuele bereidingen 
van een bepaald procestype in de down flow kast of in de cross flow kast bereid kunnen worden, wordt per 
type kast een validatie uitgevoerd.  
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Microbiologische monitoring 

• Tijdens de rondgang heeft inspectie vastgesteld dat de positionering van de koppen van de deeltjestellers, de 
positie van de sedimentatieplaten en de manier van werken in de cross-flowkasten voldoende is en conform 
de instructie in formulier Deeltjesteller probe en plaatsing sedimentatieplaat in LAF kast, 06-F014 versie 01.  

• Kwartaalrapportage Environmental Monitoring Q1-2019, 2019-Q1-EM rapportage bevat de data van continue 
monitoring via sedimentatieplaten tijdens productie, monitoring van ruimtes B, C, en D, dagelijkse 
contactafdruk van werkblad in LAF A-kasten, persoonsmonitoring via vingerafdrukken (per shift), en 
dagelijkse bouillonafvulling van geselecteerde producten. De personeelssluis en de ompakruimtes van de 
goederen in kratten voor bereiding in klasse B ruimtes zijn deels geclassificeerd als klasse C ruimtes. Er zijn 
geen andere klasse C ruimtes in gebruik. De kwartaalrapportage vergelijkt de monitoringsresultaten in het 
eerste kwartaal van 2019 met geheel 2018. Ten opzichte van 2018 is het aantal positieve bevindingen 
significant afgenomen.  

• In geval van een positieve bevinding bij welke type bevinding dan ook bespreekt PA dit met de bereidende 
assistentes, in het teamoverleg en vindt daarnaast vaak additionele monitoring plaats.  

• Risk Assessment Environmental monitoring Controle, 01-F01-V02 gedateerd 08 mei 2019. Deze risk 
assessment beschrijft de risico’s binnen PA met betrekking tot environmental monitoring, alert en 
actielimieten met onderbouwing, evaluatie van EM platen en risico’s van positieve bevindingen.  

• Monitoren-Fysisch en Microbiologisch, 06-P06, versie 10, gedateerd 10 januari 2019. Van vingerafdrukplaten 
wordt bij 1 op de 5 positieve bevindingen tot op species niveau het type overschrijding bepaald. Voor alle 
andere type platen wordt dit bij elke overschrijding gedaan.  

• Voor vrijgifte van individuele bereidingen beoordeelt de vrijgevende apotheker de drukdata en continue 
deeltjesmonitoring data tijdens productie. Indien een positieve bevinding gedaan wordt in de microbiologische 
monitoring worden de bereidingen in de tijdsspanne voorafgaand aan de overschrijding beoordeeld. PA voert 
een risicoafweging uit per product. Dit wordt vastgelegd op het afwijkingsformulier microbiologie.  

• AFM-899, gedateerd 17 mei 2019, betreft een overschrijding vingerafdruk 1 kve. PA legt in dit formulier de 
overwegingen voor afhandeling van de overschrijding vast. 

 

Tekortkomingen: 

• Ingekeurde goederen worden teruggeplaatst in de te gebruiken voorraad. PA voert geen controle van deze 
activiteit uit door een tweede persoon. Na introductie van het barcode scansysteem zal voor terugplaatsing bij 
de voorraad eerst een barcodelabel aangebracht moeten worden door de PA medewerker. Controle van de 
juiste barcodelabels door een tweede persoon heeft PA nog niet voorzien. Aanwezigheid van het juiste 
barcode label op de verpakking na QC controle is onvoldoende geborgd. 

• PA voert geen tweede controle uit op de gepickte materialen voor productie. Er is geen fysieke scheiding 
tussen de twee tafels waarop gepickte goederen in open bakken worden geplaatst. Op de tafels mogen 
meerdere open bakken voor verschillende batches geplaatst worden. Het risico op mix-up van producten 
tijdens picken is hiermee onvoldoende geborgd.  

• PA meldt gebruikte geregistreerde geneesmiddelen niet af in het registratiesysteem volgens de Falsified 
Medicine Directive.  

• De platen voor...EM-monitoring worden niet standaard afgelezen door een tweede persoon. Uitlezing van 
platen vindt op dag 3 en dag 7 plaats door verschillende personen. Hiermee wordt onvoldoende invulling 
gegeven aan het 2-paar ogen principe. Er wordt geen risico-afweging gemaakt in type platen of kritisch zijn 
van product. 

• Bij uitvoeren van de impact analyse op producten in geval van een microbiologische overschrijding weegt PA 
onvoldoende het aantal gevonden kolonie vormende eenheden op de plaat.  
 

 

11.7 Kwaliteitsbewaking (kwaliteitscontrole) 

Besproken/Bekeken: 

Beleid Analytische eindcontrole individuele bereidingen 
• Analyse en stabiliteit individuele bereidingen PA., 07-P02, versie 01, gedateerd 21 mei 2019. Deze procedure 

beschrijft een steekproefsgewijze analyse van individuele bereidingen onder andere op basis van actualiteit 
(bereid in de afgelopen 12 maanden) en frequentie van bereiding. De procedure beschrijft dat er minimaal ... 
bereidingen per kalenderjaar geanalyseerd worden. Op basis van het huidige assortiment van ... producten, 
vastgesteld op basis van actueel assortiment 01-12-2018 tot 10-06-2019 is dit ongeveer ... % van het totale 
aantal individuele bereidingen. Voor ... bereidingen heeft PA al houdbaarheidsonderzoek uitgevoerd. 
Daarnaast wordt op ... individuele producten dat in aanmerking komt om een voorraadproduct te worden ook 
analyse en houdbaarheidsonderzoek uitgevoerd.  
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• Voor het uitvoeren van analyses wordt gebruik gemaakt van diverse contractlaboratoria. Een overzicht is 
opgenomen in de SMF. Contracten en SLA zijn ingezien, zie verder 11.8. 
 
 

Tekortkomingen: 

De platen voor EM-monitoring worden niet standaard afgelezen door een tweede persoon. Uitlezing van platen 
vindt op dag 3 en dag 7 plaats door verschillende personen. Hiermee wordt onvoldoende invulling gegeven aan 
het 2-paar ogen principe. Er wordt geen risico-afweging gemaakt in type platen of kritisch zijn van product. 

Bij uitvoeren van de impact analyse op producten in geval van een microbiologische overschrijding weegt PA 
onvoldoende het aantal gevonden kolonie vormende eenheden op de plaat.  

 
Het aantal individuele bereidingen waarop steekproefsgewijs analytisch onderzoek plaatsvindt is te laag om 
binnen een redelijke periode de houdbaarheid en analytische kwaliteit van het gehele assortiment te kunnen 
bepalen.  

 
11.8 Uitbestede activiteiten 

Besproken/Bekeken: 

• Een overzicht van alle leveranciers van producten en diensten is gezien. Een datum van kwalificatie en 
herkwalificatie is in het overzicht opgenomen. 
 

• De kwalificatie en contracten van de contractlaboratoria zijn opgevraagd.  
o ..., SLA jan 2019 , audit rapport feb 2019.  
o ... Audit rapport nov 2015 en maart 2019. QA agreement april 2019.  
o ... Auditrapport feb 2019. SLA in concept. 
o ... Audit 2017. Kwalificatie gestart maart 2019. DVO en KO in concept. Nu geen testen aan 

uitbesteed.  
o ... Geen contract voor microbiologische determinaties. 

 

Tekortkomingen:  

Met het contractlaboratorium voor microbiologische determinaties (Certe) is geen contract 
 

11.9 Klachtenbehandeling, productdefecten en terugroepen van producten 

Besproken/Bekeken: 

Het klachten overzicht sinds december 2018 is gezien. Dit betreft veelal klachten over de bezorgtijd.  

 

11.10 Zelfinspectie 

Besproken/Bekeken: 

• Planning zelfinspecties 2019 
• Evaluatie klachten onderzoek, juni 2019. 
• Audit deviatie/CAPA management systeem. Inclusief effectiviteitsmeting, december 2018. 
• Evaluatie training microbiologisch werk/CAPA RisicoAnalyse aseptisch handelen. Deze audit omvat een 

evaluatie van het effect van de training van medewerkers middels vragenlijsten. 

Zelfinspecties worden geïnitieerd en uitgevoerd door QA, eventueel in combinatie met andere auditors. Er zijn 4 
gekwalificeerde auditors.  

 
11.11 Distributie en Verzending  

Besproken/Bekeken: 

Dit onderwerp is geen onderdeel geweest van de inspectie van 13 juni 2019. 
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Onderdeel voorwaarden doorleveren 

11.12 Reikwijdte Circulaire 

 

Beschrijving onderdeel voldoet voldoet niet 
 

1. Bereiding en levering valt onder de reikwijdte van de Circulaire. 
 

 
 

 
 

 
2. Distributie van de doorgeleverde bereiding vindt niet plaats via een 

groothandel. 

 
 

 

 
 

 

 

Besproken/bekeken: 

•  PA levert bereidingen aan apotheekhoudenden in Nederland. 

 

Tekortkomingen: 

De inspectie heeft geen tekortkomingen geconstateerd met betrekking tot de reikwijdte van de Circulaire. 

 

11.13 Geregistreerd adequaat alternatief  

In de circulaire stelt de inspectie als voorwaarde dat collegiaal doorleveren alleen is toegestaan wanneer er geen 
geregistreerde adequate alternatieven (commercieel) beschikbaar zijn. Dit is het uitgangspunt van de circulaire. 

Dit onderwerp is geen onderdeel geweest van de inspectie 13 juni 2019. 

 

11.14 Notificatie op productniveau  
 
Beschrijving onderdeel voldoet voldoet niet 
 

1. De bereidende apotheek heeft het betreffende product dat wordt 
doorgeleverd binnen vijf werkdagen na eerste doorlevering 
aangemeld bij de G-Standaard van het bedrijf Z-Index.  

 
 

 
 

 

 

Besproken/Bekeken: 

• Notificatiebeleid, 05-P08 versie 01, gedateerd 13 september 2018.  
PA heeft de voorraadproducten genotificeerd. PA evalueert periodiek of individuele bereidingen genotificeerd 
moeten worden. 
 
Tekortkomingen 

De inspectie heeft geen tekortkomingen geconstateerd met betrekking tot notificatie op productniveau. 

 

11.15 Productdossiers 

Beschrijving onderdeel voldoet voldoet niet 
 
In de circulaire annex productdossier en GMP geeft de inspectie per 
onderwerp aan welke informatie minimaal in het productdossier 
dient te zijn vastgelegd door de bereidende apotheek.  
 

 
 

 
 

 

Besproken/Bekeken: 

Productdossier ... 

Beschrijving en samenstelling 

PA heeft het product ... ooginjecties in samenwerking met ... (hierna te noemen ...) ontwikkelt. ... heeft 
activiteiten uitgevoerd, waaronder de bereiding van ... batches voor procesvalidatie, voor PA en heeft toezicht 
gehouden op uitvoering van onder andere het houdbaarheidsonderzoek bij een andere toeleverancier.  
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Meerwaarde van de doorgeleverde bereidingen 

Dit onderdeel van het productdossier is niet geïnspecteerd tijdens de inspectie van 13 juni 2019.  

Farmaceutisch ontwerp en ontwikkeling 

PA heeft het product ... ooginjecties in samenwerking met ... Services (hierna te noemen ...) ontwikkelt. ... heeft 
activiteiten uitgevoerd voor PA en heeft toezicht gehouden op uitvoering van onder andere het 
houdbaarheidsonderzoek bij een andere toeleverancier. Het product is ontwikkeld op basis van in de VS 
aangeschaft product. Er is vergelijkingsonderzoek gedaan tussen het in Nederland en in de VS geregistreerde 
product. Dit onderzoek maakt geen deel uit van het productdossier. 

Productie en productvalidatie 

De inspectie beoordeelt het chargebereidingsvoorschrift van PA als voldoende. Het chargebereidingsvoorschrift 
van de batches bereid voor de houdbaarheidsstudies vermeldt een ander hulponderdeel, namelijk een 10 ml 
versus een 20 ml spuit. De acceptatie en risico-afweging van dit verschil in materialen is wel aanwezig, maar niet 
opgenomen in het productdossier. 

Productvalidatie ... Innovatieve ooginjectie, VP-006 versie 01, autorisatie na uitvoering op 12 juni 2019. De 
validatie is afgerond. Dit betekent validatie van het productieproces en microbiologische procesvalidatie. De 
technical transfer van de ontwikkellocatie naar de productielocatie is afwijkend van de uitgevoerd. De 
onderbouwing, Productie voorraadbereidingen, Transfer ... van ... naar PA, gedateerd 31 januari 2019, beschrijft 
deze gang van zaken en de geassocieerde risico’s onvoldoende. De onderliggende data en overwegingen zijn 
onvoldoende vastgelegd.   

Controle startmaterialen 

Startmaterialen zijn gekwalificeerd en documentatie is opgenomen in de map kwalificatie containers conform tekst 
productdossier. Het is onduidelijk naar welke bijlage of onderzoek hier verwezen wordt.  

Controle doorgeleverde bereiding 

PA laat het vrijgifte analyse op het product uitvoeren onder andere steriliteitstesten, identiteit, onzuiverheid en 
gehalte. Vrijgifte onderzoek vindt plaats bij ... en ...  

Verpakking 

Dit onderdeel van het productdossier is niet geïnspecteerd voor of tijdens de inspectie van 13 juni 2019.  

Stabiliteit 

PA heeft de batches voor het houdbaarheidsonderzoek laten bereiden bij ... in ... en laten analyseren bij ..., een 
contractlaboratorium in de VS. Uitvoering van bereiding en houdbaarheidsonderzoek heeft in de VS 
plaatsgevonden omdat in Nederland geen contractlaboratorium met de juiste analytische mogelijkheden gevonden 
kon worden. Deze onderbouwing is niet gegeven in het productdossier. De compounding pharmacist van PA is 
aanwezig geweest bij een deel van de bereidingen.   

Informatie voor zorgverlener en/of patiënt 

Zie tekortkomingen 

 

Tekortkomingen: 
• Het productdossier is niet up-to-date: Het productdossier bevat niet alle relevante productdocumentatie; 

onderzoeken zijn wel uitgevoerd of onderbouwingen van beslissingen zijn wel aanwezig, maar niet beschreven 
in het productdossier of niet aanwezig als bijlage. Referentie naar bijlagen in het productdossier ontbreken in 
de hoofdtekst.   

• De in de informatie voor zorgverlener opgenomen claim dat het product inclusief de omverpakking steriel zijn 
wordt niet bevestigd door analyse voor vrijgifte of uitgevoerd houdbaarheidsonderzoek.  

 

11.16 Farmacovigilantie  
 
In de circulaire stelt de inspectie als voorwaarde dat bereidende apotheken een farmacovigilantiesysteem dienen 
te hanteren voor het vastleggen en beoordelen van (mogelijke) bijwerkingen. Hiermee kunnen risico’s van 
geneesmiddelen voor de gezondheid van patiënten en de volksgezondheid in het algemeen worden vastgesteld. 

Dit onderwerp is geen onderdeel geweest van de inspectie van 13 juni 2019. 

 

 



Documentnummer: V2012012  2019-2315365 Eindrapport 
 

Pagina 14 van 18 
 

11.17 Reclame en gunstbetoon 

Dit onderwerp is geen onderdeel geweest van de inspectie van 13 juni 2019. 

 

11.18 Site Master File 

Er was geen Site Master File beschikbaar. 

Er was een Site Master File beschikbaar, gedateerd 23 mei 2019,  versie 08. Ondergetekenden beoordelen 
deze SMF als voldoende. 
 
 

12. Overige zaken:  

12.1 Andere specifieke zaken 

Niet van toepassing. 

 

12.2 Wettelijke bepalingen (bevindingen) 

Niet van toepassing.  

 

12.3 Monstername door inspecteur 

Niet van toepassing.  

 

13. Verspreiding van het rapport: 

 Openbaarmaking: www.igj.nl 

 IGJ intern 

 Raad van Bestuur  

 Gevestigd apotheker …  

 Anders:  
 
 

14. Lijst van bijlage(n): 

Definitie van Significante GMP Tekortkomingen. 
 
 
 
15. Lijst van tekortkomingen: 

GMP tekortkomingen 

15.1 Kritische GMP-tekortkomingen 

Er zijn geen kritische tekortkomingen geconstateerd. 

 
 

15.2 Belangrijke GMP-tekortkomingen: 

Er zijn de volgende belangrijke tekortkomingen geconstateerd: 

15.2.1 PA meldt gebruikte geregistreerde geneesmiddelen niet af in het registratiesysteem 
volgens de Falsified Medicine Directive.  
 
[EU GMP H1.4 xv, H1.8 ix en EU GDP H5.1. Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/161 
van de Commissie van 2 oktober 2015 tot aanvulling van Richtlijn 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad door de vaststelling van gedetailleerde regels voor de 
veiligheidskenmerken op de verpakking van geneesmiddelen voor menselijk gebruik. 
 

 

http://www.igj.nl/
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15.3 Overige GMP-tekortkomingen: 
 
Er zijn de volgende overige tekortkomingen geconstateerd: 

15.3.1 De platen voor EM-monitoring worden niet standaard afgelezen door een tweede 
persoon. Uitlezing van platen vindt op dag 3 en dag 7 plaats door verschillende 
personen. Hiermee wordt onvoldoende invulling gegeven aan het 2-paar ogen principe. 
Er wordt geen risico-afweging gemaakt in type platen of kritisch zijn van product. 
 
[EU GMP H1.12, 1.13] 
 

15.3.2 Bij uitvoeren van de impact analyse op producten in geval van een microbiologische 
overschrijding weegt PA onvoldoende het aantal gevonden kolonie vormende 
eenheden op de plaat.  

[EU GMP H1.12, 1.13] 

15.3.3 Vastlegging van data en documentatie is niet consequent en voldoende blijkens de 
volgende voorbeelden: 

• PA heeft de change control betreffende wijziging van de houdbaarheid van ... 
ooginjectie van 60 naar 66 dagen onvoldoende gedocumenteerd. Er is geen 
verwijzing naar de juiste houdbaarheidsresultaten opgenomen.  

• De documentatie behorende bij CAPA-126, tijdens inspectie opgevraagd, kon niet 
teruggevonden worden.  

• De resultaten van de gewicht spreiding en het theoretische gewicht konden, 
tijdens inspectie gevraagd, niet teruggevonden worden in CBV of deviatie. 

• In deviatie 722 bleek de omschrijving oorzaak en corrigerende en correctieve 
acties onvoldoende concreet. 

• Bij deviatie 745 zijn tijdens de bereiding 2 extra ampullen uit het magazijn gehaald 
om de bereiding af te ronden. Het batchnummer van deze ampullen is niet 
genoteerd in het CBV. 

• Het productdossier is niet up-to-date: Het productdossier bevat niet alle relevante 
productdocumentatie; onderzoeken zijn wel uitgevoerd of onderbouwingen van 
beslissingen zijn wel aanwezig, maar niet beschreven in het productdossier of niet 
aanwezig als bijlage. Referentie naar bijlagen in het productdossier ontbreken in 
de hoofdtekst.   

• De in de informatie voor zorgverlener opgenomen claim dat het product inclusief 
de omverpakking steriel zijn wordt niet bevestigd door analyse voor vrijgifte of 
uitgevoerd houdbaarheidsonderzoek.... 

[EU GMP H4 Principle] 

15.3.4 Voorkomen van mix-up tijdens orderpicken, plakken van barcode labels en 
terugplaatsen van QC-samples in de gebruiksvoorraad is onvoldoende geborgd blijkens 
de volgende voorbeelden. 
• Ingekeurde goederen worden teruggeplaatst in de te gebruiken voorraad. PA voert 

geen controle van deze activiteit uit door een tweede persoon. Na introductie van 
het barcode scansysteem zal voor terugplaatsing bij de voorraad eerst een barcode 
label aangebracht moeten worden door de PA-medewerker. Controle van de juiste 
barcode labels door een tweede persoon heeft PA nog niet voorzien. 

• PA voert geen tweede controle uit op de gepickte materialen voor productie. Er is 
geen fysieke scheiding tussen de twee tafels waarop gepickte goederen in open 
bakken worden geplaatst. Op de tafels mogen meerdere open bakken voor 
verschillende batches geplaatst worden. Het risico op mix-up van producten tijdens 
picken is hiermee onvoldoende geborgd.  

 
[EU GMP H5.21] 
 
 

 
15.3.5 Het aantal individuele bereidingen waarop steekproefsgewijs analytisch onderzoek 

plaatsvindt is te laag om binnen een redelijke periode de houdbaarheid en analytische 
kwaliteit van het gehele assortiment te kunnen bepalen.  
 
[EU GMP H6.26, 6.27] 
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15.3.6 Met het contractlaboratorium voor microbiologische determinaties (...) is geen 
contract. 

[EU GMP H7.1] 
 

 

15.4 Circulaire tekortkomingen  

Er zijn geen Circulaire tekortkomingen geconstateerd. 
 

 

Andere tekortkomingen en aanbevelingen: 

15.5 Wettelijke tekortkomingen  
 
De inspectie heeft geen wettelijke tekortkomingen vastgesteld. 
 
15.6 Aanbevelingen 
  
De inspectie heeft voor u geen aanbevelingen. 

  

  
 

16. Commentaar van de inspecteur(s) op de reactie van bedrijf op de tekortkomingen: 

De inspectie heeft vastgesteld dat PA volgens het plan van aanpak met ingang van 25 juni 2019 een barcodescan 
uitvoert voor het afmelden in het registratiesysteem volgens de Falsified Medicine Directive. De benodigde WI 
hiervoor zijn opgesteld en geaccordeerd. Hiermee is de belangrijke tekortkoming gecorrigeerd. 

 

Aanbevelingen van de inspecteur(s) voor verdere acties: 

Niet van toepassing. 

 

17. Conclusie: 

Op grond van bovenstaand concluderen de leden van het inspectieteam dat de apotheek Pharma Assist B.V., 
Dieselstraat 3-A te Hoogeveen wat betreft de geïnspecteerde en beoordeelde onderdelen in de Circulaire  
handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers 2016-01-IGZ: 
 

 
voldoet aan de Circulaire ‘handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door 
apothekers‘. 

 
voldoet aan de Circulaire “handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door 
apothekers’ indien het plan van aanpak met betrekking tot de tekortkomingen als voldoende is beoordeeld. 

 
niet voldoet aan de Circulaire “handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door 
apothekers ‘. 

 

Afsluiten inspectie 

Met dit eindrapport wordt het inspectiebezoek bij Pharma Assist B.V. van 13 juni 2019 afgesloten. 

 

Handtekening: 

Datum: 

Naam: … 

Coördinerend/Specialistisch Inspecteur 

Organisatie: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
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Handtekening: 

 

Datum: 

Naam: … 

Coördinerend/Specialistisch Inspecteur  

Organisatie: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
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Definition of Significant Deficiencies 

1 Critical Deficiency: 

A deficiency which has produced, or leads to a significant risk of producing either a product which is 
harmful to the human or veterinary patient or a product which could result in a harmful residue in a food 
producing animal. 

2 Major Deficiency:  

A non-critical deficiency: 

which has produced or may produce a product, which does not comply with its marketing 
authorisation; 

or 

which indicates a major deviation from EU Good Manufacturing Practice; 

or 

(within EU) which indicates a major deviation from the terms of the manufacturing authorisation; 

or 

which indicates a failure to carry out satisfactory procedures for release of batches or (within EU) a 
failure of the Qualified Person to fulfil his legal duties; 

or 

a combination of several “other” deficiencies, none of which on their own may be major, but which 
may together represent a major deficiency and should be explained and reported as such; 

3. Other Deficiency: 

A deficiency, which cannot be classified as either critical or major, but which indicates a departure from 
good manufacturing practice. 

(A deficiency may be “other” either because it is judged as minor, or because there is insufficient 
information to classify it as a major or critical). 
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