
 
 
 
 
Ready to Patient: Samen met u houden wij medicatie op maat beschikbaar 
 
 

Van Pharmaline naar Infinity Pharma, specialist individuele bereidingen 

Onder de naam Infinity Pharma gaat Pharmaline zich verder specialiseren om niet-

gestandaardiseerde aseptische, steriele en risicovolle individuele bereidingen beschikbaar te houden. 

Dit gebeurt door middel van een nieuwe werkwijze: Ready to patiënt. Als ziekenhuishuisapotheek 

bent u voor de intramurale zorg een onmisbare schakel! 

Niet-gestandaardiseerde aseptische, steriele en risicovolle individuele bereidingen 

Infinity Pharma zal voortaan bereiden onder de richtlijn ‘Bereiden’ van de KNMP en niet meer onder 

de eisen van de Circulaire ‘Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen 

door apothekers’. Uiteraard staat hierbij nog steeds de hoogste kwaliteit en patiëntveiligheid voorop.  

 

Wat is uw voordeel? 

• Niet-gestandaardiseerde aseptische, steriele en risicovolle individuele bereidingen met de 

hoogste kwaliteit blijven beschikbaar voor onze patiënten. 

• Als onmisbare schakel blijft de ziekenhuisapotheek het aanspreekpunt van de intramurale 

patiënt. 

• Infinity Pharma voorziet als gespecialiseerde bereidingsapotheek in beschikbaarheid van 

geneesmiddelen die op recept worden bereid. 

• Service en support van het Fagron farmaceutisch kenniscentrum 

Direct te bestellen in de Fagron Ad Hoc module 

Via de Ad hoc module op fagron.nl kunt u heel eenvoudig alle (gestandaardiseerde) individuele 

bereidingen bestellen. Dit betreft producten van GMP apotheek De Ad Hoc Bereider, GMP apotheek 

Pharma Assist en vanaf 1 januari ook van Infinity Pharma. Hiermee heeft u alle individuele 

bereidingen op een rij. 

Ready to patiënt, wat betekent dat? 

Infinity Pharma treedt op als bereidend en terhandstellende apotheek. De ziekenhuispotheek vervult 

een unieke en onmisbare rol in de zorg aan intramurale patiënten. Om deze reden willen wij graag 

samen met de ziekenhuisapotheek deze bereidingen beschikbaar houden. 

• Infinity Pharma draagt zorg voor de bereiding nadat het recept is overgenomen. 

• Voor de bereiding wordt de patiënt ingeschreven als patiënt van Infinity Pharma. 

• Infinity Pharma levert de bereiding voorzien van een patiëntetiket. 

• Infinity Pharma factureert de bereiding aan de ziekenhuisapotheek. 

• De ziekenhuisapotheek draagt zorg voor de begeleidingsgesprekken, medicatiebewaking, 

feitelijke overhandiging en declareert de bereiding als onderdeel van de Diagnose Behandel 

Combinatie (DBC)  



 

 

 

 

Wat is nodig om levering van Infinity Pharma bereidingen mogelijk te maken? 

❖ Eénmalig:  

Bereidingsovereenkomst Ready To Patiënt tussen de ziekenhuisapotheek en Infinity Pharma. 
Infinity Pharma bereidingen zullen via een nieuwe werkwijze beschikbaar worden. Voor deze 
werkwijze is het nodig om de gezamenlijke verantwoordelijkheden van Infinity Pharma en de 
ziekenhuisapotheek vast te leggen. 
.  
Behandelovereenkomst tussen patiënt en Infinity Pharma 
Infinity Pharma gaat in de nieuwe werkwijze optreden als de terhandstellende apotheek. De patiënt 
dient te worden ingeschreven als patiënt van Infinity Pharma.  

 

❖ Per aanvraag: 

Patiëntrecept 
Als terhandstellende apotheek heeft Infinity Pharma altijd een recept nodig. Dit recept dient aan 

Infinity Pharma te worden overgedragen door de ziekenhuisapotheek. 

 

Personalised Medicine 

Met deze nieuwe werkwijze blijven deze niet-gestandaardiseerde aseptische, steriele en risicovolle 

individuele bereidingen voor patiënten beschikbaar met de hoogste kwaliteit. Daarnaast houdt u het 

gemak van een aanspreekpunt en een plek voor al uw bestellingen. Samen met u kunnen wij de 

patient de beste gepersonaliseerde zorg bieden. 

 


