Kwaliteits-charter voor apothekers gespecialiseerd in
homeopathie.
De apotheker verbindt zich tot gespecialiseerde vorming in homeopathie
De apotheker verbindt zich tot opleiding in homeopatisch advies, hij kent de
nomenclatuur van de homeopatische geneesmiddelen, de afkortingen en de
conventies op de voorschriften. Hij let op de mogelijke synoniemen.
De apotheker leidt zijn personeel op.
De apotheker beschikt over de nodige documentatie : repertorium,
farmacopee(s), materia medica, galenische documentatie…
De apotheker handelt in overeenstemming met zijn kwaliteitshandboek ; dit is
opgesteld conform de normen die van kracht zijn in ons land.
Indien de apotheek bereidt : de apotheker beschikt over een apart lokaal,
met geschikte afscheiding voor homeopathische bereidingen en uitrusting die
uitsluitend daartoe wordt gebruikt.
De apotheker voorziet zich in geschikte uitrusting naargelang de
bereidingsactiviteiten die hij zelf uitvoert.
Het materiaal in contact met de bereiding is in porcelein, glas, PTFE, silicone,
polyethyleen,... (niet beperkende lijst)
Herbruikt materiaal moet passiveerbaar zijn. In geval van technische
onmogelijkheid voorziet de apotheker in een geschikte methode om
kruiscontaminatie te voorkomen.
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Precisiebalans met afleesbereik ±1mg
Droogoven met roestvrij stalen interieur in staat om 1 uur op 130°C te
verwarmen
Laminaire flowkast klasse ISO5 of klasse B
Geschikte volumetrische of gravimetrische uitrusting voor de bereiding van
diluties (half- en eindfabrikaten).
Methode of apparatuur voor het reproduceerbaar schudden van diluties
Methode of apparatuur voor het reproduceerbaar impregneren van de
gebruikelijke excipientia voor homeopathisch gebruik (Eur.Ph.)
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Methode of apparatuur voor het het reproduceerbaar vullen van harde
gelatinekapsels.
Porceleine mortieren en stampers, manueel of mechanisch, en geschikte
schrapers (bvb in porcelein of silicone) voor het tritureren (Eur.Ph.)
Geschikte warmtebron of waterbad en hulpmaterialen voor de bereiding
van zetpillen en ovules
Geschikte uitrusting voor de bereiding van drinkbare ampullen
Geschikte plaats voor het ordelijk en duidelijk opslaan van de stamstoffen,
halffabrikaten en van afgewerkte geneesmiddelen (eindfabrikaten) ; de
bewaringsomstandigheden beantwoorden aan de voorschriften van de
toepasselijke farmacopee en aan de aanwijzingen op de etiketten van de
stamstoffen.
Geschikte en verenigbare verpakkingsmiddelen voor half- en
eindfabrikaten, en een duidelijke en volledige etiketteermethode die de
indentificatie en de navolgbaarheid (traceerbaarheid) waarborgt.
De apotheker verzekert de kwaliteit van het aangewende water (Aqua
Purificata Eur.F.)
De apotheker waakt over de geschikte luchtkwaliteit in het
bereidingslokaal.
De apotheker gebruikt stamstoffen waarvan de herkomst en de kwaliteit
beantwoordt aan de geldende wetgeving en farmacopees.
De apotheker gebruikt hulpstoffen waarvan de herkomst en de kwaliteit
beantwoordt aan de geldende wetgeving en farmacopees.
De apotheker verzekert zich van de goede werking, de verzorging en het
onderhoud van zijn uitrusting.
De apotheker verzekert de navolgbaarheid van zijn bereidingen vanaf de
aankoop van stam- en hulpstoffenstoffen tot aan de afgewerkte magistrale
of officinale bereiding.

