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1 Inleiding 
 

1.1 Doelstelling van de specialisatieopleiding industriële farmacie 
 

Deze voortgezette opleiding heeft als doelstelling apothekers te bekwamen in de diverse 
functies die een industrie-apotheker, tewerkgesteld in een farmaceutisch bedrijf, op zich zal 
moeten nemen. Hiertoe behoren o.m. de productie van geneesmiddelen, de kwaliteitscontrole 
ervan, de ontwikkeling van galenische vormen, de registratie van geneesmiddelenpreparaten, 
het klinisch onderzoek, de experimentele en klinische farmacologie, regulatory affairs, de 
marketing verantwoordelijkheden, om de voornaamste vakdomeinen te vermelden. Ook zijn 
industrie-apothekers werkzaam als product en sales managers, clinical associates, medical 
writers, verantwoordelijken voor publiciteit en voorlichting, administratieve medewerkers bij 
de medische departementen, enz… 
In het studieprogramma komen o.m. aan bod: analyse en kwaliteitscontrole, farmaceutische 
technologie, beheer-wetgeving-economie, klinisch onderzoek, biotechnologie, statistiek, aan-
gevuld met keuzevakken.  
Deze beroepsopleiding komt mede tot stand dank zij een samenwerking tussen de vier 
Vlaamse Universiteiten en de farmaceutische industrie. 
 

1.2 Toelatingsvoorwaarden 
 

Tot de specialisatieopleiding industriële farmacie worden toegelaten : 
de houders van een academisch diploma van  
• Apotheker (oude structuur) 
• Master in de farmaceutische zorg of Master in de geneesmiddelenontwikkeling 

(nieuwe Ba-Ma structuur) 
 

1.3 Duur 
 

De specialisatieopleiding industriële farmacie heeft een studieduur van 1 jaar.  
Studenten die deze opleiding deeltijds willen volgen, treffen in overleg met de faculteit een 
specifieke regeling om de vakken te spreiden over twee studiejaren; daarbij wordt gestreefd 
naar pakketten van 28 à 32 studiepunten per deeltijds studiejaar. De masterproef met stage 
wordt steeds afgelegd in het afstudeerjaar. 
 
Opmerking: zie ook 2.2 Stage. 
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2 Praktische informatie 
 

2.1 Centraal meldingspunt 
 
Het centraal meldingspunt bevindt zich op de Facultaire Studentenadministratie (FSA) van de 
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Gent: 
Adres:   UGent - Faculteit Farmaceutische Wetenschappen 

FSA - Tamara Nachtegael  
Harelbekestraat 72, 9000 Gent. 

Tel.:  09/264.80.32 
Fax:  09/264.81.91 
E-mail: Tamara.Nachtegael@UGent.be 
• De studenten melden hun keuzevakken, titel van het eindwerk, labo en promotor bij 

de verantwoordelijke van de respectieve faculteit vóór 1 november.  
• Onderstaande gegevens worden vóór 15 november door de respectieve verantwoorde-

lijken doorgegeven aan het centraal meldingspunt: stamnummer, naam, voornaam, ge-
boortedatum, adres, telefoonnr., keuzevakken, titel van het eindwerk, labo en promotor. 

 

2.2 Stage 
 

Na de interuniversitaire opleiding industriële farmacie zijn de afgestudeerden houder van het 
diploma Master in de Industriële Farmacie. 
Om het beroep ten volle te kunnen uitoefenen moeten zij echter door de minister van Volks-
gezondheid ingeschreven worden op de lijst van erkende industrie-apothekers (cfr. art. 11 
en 12 van het K.B. van 6.06.1960 betreffende de fabricage, de bereiding en de distributie in 
het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen, gewijzigd bij het K.B. van 14.08.1989). 
Deze erkenning heeft als voorwaarde dat de gediplomeerden een voltijdse stage van zes 
maanden doorlopen in één of meer ondernemingen gevestigd in België of in een andere lid-
staat van de E.U., die houder is van een vergunning tot industriële fabricage van geneesmid-
delen afgegeven door de bevoegde instantie. 
Deze stage van zes maanden valt volledig buiten de universiteit. Dit kan voor de afgestudeer-
den enkele problemen veroorzaken met o.a. kinderbijslag, ziekteverzekering, inschrijving als 
werkzoekende e.d. 
 

Het oprichten van een postacademische vorming lost een gedeelte van deze problemen op. 
Concreet betekent dit: 
• De houder van de graad van Master Industriële Farmacie kan zich inschrijven voor de 

post-academische vorming die leidt tot het behalen van een certificaat. Dit certificaat laat 
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hem toe door de Minister van Volksgezondheid ingeschreven te worden op de lijst van er- 
kende industrie-apothekers (cfr. supra). 

• Deze postacademische vorming bestaat uit een voltijds onbezoldigde stage van zes maan-
den, waarin de student de nodige ervaring verwerft met betrekking tot de kwalitatieve en 
kwantitatieve analyse van geneesmiddelen en met betrekking tot de proeven en het na-
zicht tijdens de productie, noodzakelijk om hun kwaliteit te verzekeren. Het certificaat 
wordt einde maart door de faculteit uitgereikt indien aan de gestelde voorwaarden wordt 
voldaan. 

• De student moet zich inschrijven op de rol. 
• Kinderbijslag: de student krijgt geen attest voor kinderbijslag (wettelijk gezien niet moge-

lijk).  
• Ziekteverzekering: de student kan het bijzonder attest van inschrijving nodig voor de ziek-

teverzekering krijgen. Hierdoor kan de student in de ziekteverzekering persoon ten laste 
blijven of als student (ouder dan 25) verzekerd worden. 

• Verzekering:  
UGent: de deelnemers die ingeschreven zijn op de rol als student, zijn door de Universi-
teit verzekerd voor lichamelijke ongevallen in het kader van de universitaire activiteiten 
en voor hun burgerlijke aansprakelijkheid in het kader van de universitaire activiteiten. 
De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid geldt niet op de weg van en naar de univer-
sitaire activiteiten. 
KULeuven: Voor de student, ingeschreven aan de KULeuven, geldt de volgende regeling 
op het vlak van de verzekering. 
De student is verzekerd voor ongeval tijdens de stage of op de weg van en naar de stage-
plaats en de student is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid als aan alle volgende 
voorwaarden is voldaan: 
1. De student is ingeschreven voor een postacademische vorming. 
2. De student is ingeschreven op de rol. Enkel deze studenten zijn verzekerd. 
3. De stage is onbezoldigd. Indien de stage bezoldigd is kan de student geen aanspraak 

maken op de dekkingen van de studentenongevallenpolis en is zijn aansprakelijkheid 
ook niet gedekt door de KULeuven. 

Eventueel kan ook een overeenkomst voor de studiestage worden gesloten tussen de KU-
Leuven, de stage-instelling en de stagiair. Een afschrift wordt gestuurd naar de verzeke-
ringsdienst (verplicht als de stage in het buitenland wordt volbracht). Een model voor 
dergelijke overeenkomst kan via het secretariaat van de faculteit worden verkregen. 
VUB, UA: gelieve u te informeren bij de resp. studentenadministratie. 

• VDAB: de student kan zich niet inschrijven als werkzoekende tijdens de onbezoldigde 
stage. Van zodra de stage beëindigd is, kan dit wel. Reden: de reglementering van werk-
loosheid stelt dat enkele vrijwillige stages die eenzijdig kunnen worden beëindigd bij een 
werkaanbieding verenigbaar zijn met een inschrijving als werkzoekende. 
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2.3 Erkenning van niet-apothekers als industrie-apotheker 
 

Kunnen eveneens erkend worden als bevoegd persoon indien zij het bewijs leveren theore-
tisch en praktisch onderricht gevolgd te hebben op academisch niveau in ten minste de vol-
gende basisvakken: 

- Anorganische scheikunde 
- Organische scheikunde 
- Analytische scheikunde 
- Farmaceutische scheikunde 
- Farmacologie 
- Farmaceutische technologie + basis van galenica 
- Toxicologie en algemene farmacotherapie: partim farmacotherapie 
- Farmacognosie 

Bovendien moeten de personen het bewijs leveren theoretisch en praktisch onderricht ge-
volgd te hebben op academisch niveau in ten minste de volgende vakken van gevorderde 
kennis: 

- Analyse en kwaliteitscontrole 
- Biotechnologie 
- Farmaceutische technologie; validatie en GMP 
- Beheer-wetgeving-economie 
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3 Studieprogramma 
3.1 Overzicht 
 
 

  Docent HOC sem totaal 
1.  Analyse en kwaliteitscontrole 
1.1 Kwaliteitszorg 
1.1.1 Methodevalidatie 
1.2 Analytische basistechnieken 
1.2.1 HPLC 
1.2.2 CE 
1.2.3 Monstervoorbereiding 
1.3 Microbiologische technieken en hun validatie 
1.3.1 Antibiotica 
1.3.2 Steriliteit en pyrogenen 

 
 
VUB 
 
KUL 
KUL 
VUB 
 
UGent 
KUL 

 
 
Smeyers 
 
Hoogmartens 
Van Schepdael 
Michotte 
 
Nelis 
Adams 

 
 

15 
 

5 
5 
5 
 

7 
6 

  

   43  43 
2 Biotechnologie 
2.1 Biotechnologische geneesmiddelen 
2.1.1 Deel 1 
2.1.2 Deel 2 
2.2 Bedrijfsbezoek 

 
 
KUL 
UGent 

 
 
Declerck 
Deforce 

 
 

10 
10 

 
 
 
 

5 

 

   20 5 25 
3 Farmaceutische technologie 
3.1 Farmaceutische technologie 
3.1.1 Deel 1 
3.1.2 Deel 2 
3.2 Optimalisatietechnieken 
3.3 Bedrijfsbezoeken 

 
 
UGent 
KUL 
VUB 

 
 
Remon 
Van den Mooter 
Vander Heyden 

 
 

20 
20 
5 

 
 
 
 
 

15 

 

   45 15 60 
4 Beheer, wetgeving, economie 
4.1 Bedrijfsseconomie 
4.2 Wetgeving 
4.3 Regulatory affairs 
4.3.1 Deel 1 
4.3.2 Deel 2 
4.3.3 Deel 3 + regulatory affairs 
4.4 Beheer en kwaliteitszorg 
4.5 Residentieel seminarie 

 
UA 
KUL 
 
VUB 
UA 
UA 
UA 
UA 

 
Van Waas 
Van Santvliet 
 
Michotte 
Vlietinck 
Dreessen 
Van Berendoncks 
Claes 

 
15 
10 
 
 
 

10 
15 

 
2.5 

 
 

2.5 
2 
3 
 

7.5 

 

   50 17.5 67.5 
5 Klinisch onderzoek 
5.1 Design klinische studies 
5.2 Evaluatie, biostatistiek 
5.3 GCP 

 
VUB 
UA 
UA 

 
Puttemans 
Derde 
Korteweg 

 
10 
10 
10 

 
5 
5 
5 

 

   30 15 45 
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6 Keuzevakken 
6.1 Analyse 
6.1.1 Spectroscopische technieken 
6.1.1.1 Deel 1 
6.1.1.2 Deel 2 
6.1.2 Optimalisatietechnieken 
6.2 Technologie 
6.2.1 Preformulatie 
6.2.2 Verpakking 
6.3 Klinisch onderzoek 
6.3.1 Bio-equivalentie 
6.3.2 Toxicologie in het geneesmiddelenonderzoek 

 
 
 
KUL 
UA 
VUB 
 
KUL 
UA 
 
KUL 
Janssen 

 
 
 
Busson 
Claeys 
Vander Heyden 
 
Van den Mooter 
Kemel 
 
Verbeeck 
G. Teuns 

 
 
 
 
 

10 
 
 

10 
 

10 
10 

 
 
 

5 
5 
 
 

10 

 

 30 30 
Opmerking bij de keuzevakken:  
30 u te kiezen:  
10 u uit het blok Analyse 
10 u uit het blok Technologie 
10 u uit het blok Klinisch Onderzoek 

  

 
7 Researchwerk met eindrapport 

 

 
600 

 

Opmerking: het gedetailleerde lessenrooster wordt bekendgemaakt eind december/begin ja-

nuari. De lessen starten rond 1 februari. 

 

3.2 Toelichting in verband met het examenreglement 

3.2.1. Algemeen 

Voor de opleiding geldt het examenreglement van de instelling waar de student ingeschreven 
is. Met het oog op een gelijke behandeling van de studenten worden evenwel volgende uit-
zonderingsmodaliteiten vastgelegd: 

• Voor het bepalen van het totale examenresultaat gelden de volgende bindende criteria: 
- de student die voor een bepaald opleidingsonderdeel ten minste 10 punten op 20 be-

haalt, voldoet voor dat opleidingsonderdeel;  
- de student die voor alle opleidingsonderdelen ten minste 10 punten op 20 behaalt, 

slaagt.  
• Overdracht van examencijfers binnen één academiejaar  

Aan studenten die zich inschrijven voor de tweede examenperiode wordt overdracht van 
examencijfers toegestaan voor elk opleidingsonderdeel van het jaarprogramma waarvoor 
zij minstens 10 punten op 20 hebben behaald in de eerste examenperiode. 
Indien een student geen overdracht van punten behaalde voor een opleidingsonderdeel 
dat bestaat uit deelvakken, moet hij slechts examen afleggen over de deelvakken waar-
voor hij geen 10 punten op 20 behaalde.  
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Voor practica, seminaries, stages, oefeningen en het stageverslag wordt overdracht van 
examencijfers verleend vanaf ten minste 10 punten op 20, zonder bijkomende voorwaar-
den.  

• Overdracht van examencijfers naar een volgend academiejaar  
Aan de studenten die een jaar overzitten, wordt overdracht van examencijfers toegestaan 
voor bepaalde opleidingsonderdelen op voorwaarde dat in het vorige academiejaar voor 
het bewuste opleidingsonderdeel minstens 10 punten op 20 hebben behaald. 

• Indien een student in een bepaald deelvak van een opleidingsonderdeel een zwaar tekort 
heeft maar toch slaagt, kan dit implicaties hebben op de graad die wordt toegekend. 

• De diploma’s worden afgeleverd en ondertekend door de rector van de universiteit waar 
de student ingeschreven is. Op het diploma wordt het interuniversitair karakter van de op-
leiding aangegeven door het op gelijke wijze vermelden van alle deelnemende universi-
teiten. 

• Er wordt tussen de verschillende opleidingsonderdelen niet gewogen, m.a.w. de verschil-
lende opleidingsonderdelen zijn evenwaardig.  

• De examenresultaten behaald voor de keuzevakken worden geglobaliseerd tot 1 kwotatie 
op 20. 

 

3.2.2.  Regels ivm kwoteringen, wegingen, berekening gemiddelden, 
 
1. Kwotering van de opleidingsonderdelen : gewicht van de deelvakken. 
 

1. Analyse en Kwaliteitscontrole
(a) Kwaliteitszorg     gewicht 2 

 :  

(b) Analytische basistechnieken   gewicht 2  
(c) Monstervoorbereiding    gewicht 1 
(d) Microbiologische technieken-antibiotica  gewicht 1 
(e) Microbiologische technieken-steriliteit gewicht 1 
 

  x  = [2(a) + 2(b)+ (c) + (d) + (e) /7] 
 

2. 
(a) Biotechnologische geneesmiddelen 1  gewicht 1 
Biotechnologie 

(b) Biotechnologische geneesmiddelen 2  gewicht 1 
 

  x  = [(a) + (b) /2] 
 

3. 
(a) Farmaceutische technologie  1  gewicht 2 
Farmaceutische technologie   

(b) Farmaceutische technologie  2  gewicht 2 
(c) Optimalisatietechnieken   gewicht 1 

 
  x  = [2(a) + 2(b) + c /5] 
 

4. 
(a) Bedrijfseconomie    gewicht 1 
Beheer, wetgeving en economie 
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(b) Wetgeving     gewicht 1 
(c) Regulatory affairs    gewicht 1 
(d) Beheer en kwaliteitszorg   gewicht 1 
 

  x  = [(a) + (b) + (c) + (d) /4] 
 

5. 
(a) Design klinische studies   gewicht 1 
Klinisch Onderzoek 

(b) Evaluatie, biostatistiek   gewicht 1 
(c) GCP      gewicht 1 
 

x  = [(a) + (b)+ (c) /3] 
 

6. 
(a) Analyse     gewicht 1 
Keuzevakken 

(b) Technologie     gewicht 1 
(c) Klinisch onderzoek    gewicht 1 
 

x  = [(a) + (b) + (c) /3] 
 

 7.   
 

Masterthesis 

2. Berekening algemeen gemiddelde  
 
Elk opleidingsonderdeel heeft een gewicht 1. De masterthesis krijgt een gewicht 2 
 
3. Voorwaarden voor slagen 
 
Geslaagd indien algemeen gemiddelde > 10/20 en indien voor elk opleidingsonderdeel > 
10/20. 
Indien niet geslaagd wordt overdracht van punten toegekend voor alle opleidingsonderdelen 
waarvoor > 10/20 is behaald. Voor de opleidingsonderdelen waarvoor < 10/20 is behaald, 
moeten alleen de deelvakken met < 10/20 herkanst worden.  
 
4. Toekenning van graden 
 
1. Indien geen tekorten op deelvakken: 
GSO vanaf 87.0 % 
GO vanaf 78.0 % 
O vanaf 69.0 % 
 
2. Indien tekorten op deelvakken: 
Indien het totaal van onvoldoende punten 3 (1 x 7 of 1 x 8 + 1 x 9 of 3 x 9) of meer is verliest 
de student een graad van verdienste. 
 
Conform het algemeen examenreglement is de jury soeverein hiervan af te wijken mits moti-
vatie en geldige stemming. 
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3.3 Beknopte cursusinhouden 
 
Algemene coördinatie: 
 
KULeuven:  Prof. dr. Apr. G. Van den Mooter 
UGent:  Prof. dr. Apr. J.P. Remon  
VUB:   Prof. dr. Apr. Y. Michotte  
UA:   Prof. dr. Apr. R. Kemel 
  
   
    
1. Analyse en kwaliteitscontrole (45u) 
 
 
Coördinatoren :  Prof. dr. J. Hoogmartens (KULeuven) 

  Prof. dr. Y. Michotte (VUB) 
 
 

1.1. Kwaliteitszorg: 15u 
 

Methodevalidatie
Methodevalidatie heeft tot doel aan te tonen dat een analytische methode geschikt is voor de 
beoogde toepassing. 

: J. Smeyers-Verbeke (VUB) (15u) 

Verschillende richtlijnen voor methodevalidatie (ICH, USP, SFSTP,…) worden in de cursus 
besproken. Daarbij wordt o.a. aandacht besteed aan de gebruikte terminologie voor de ver-
schillende validatieparameters (precisie, accuraatheid, detectie- en bepalingslimiet, selectivi-
teit, lineariteit, robuustheid, …). 
Het valideren van een analytische methode vereist een statistische evaluatie van de gegevens. 
De belangrijkste statistische tests die bij de methodevalidatie gebruikt worden, worden be-
sproken en aan de hand van talrijke voorbeelden geïllustreerd. Verschillende experimentele 
benaderingen voor het evalueren van o.a. de precisie, de accuraatheid en de lineariteit van de 
ijklijn worden voorgesteld. 
 
Examen: schriftelijk open boek 
 
1.2. Analytische basistechnieken: 15u 
 
Scheidingstechnieken
In een kort overzicht van tien uur worden enkele belangrijke scheidingstechnieken besproken 
die gebruikt worden in de geneesmiddelenanalyse. Vooral vloeistofchromatografie komt aan 
bod, maar dunnelaagchromatografie, capillaire elektroforese en gaschromatografie worden 
eveneens besproken. 

: J. Hoogmartens, A. Van Schepdael (KULeuven) (10u) 

De theorie in verband met deze technieken wordt niet herhaald. Wel wordt getracht aan de 
hand van een aantal voorbeelden duidelijk te maken welke de mogelijkheden en de gebreken 
zijn. Door middel van discussie wordt de kennis van de studenten aangescherpt. 
 
Examen: schriftelijk 
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Monstervoorbereiding
De monstervoorbereiding als deel van het analyseproces wordt in deze lessenreeks bespro-
ken. Een overzicht wordt gegeven van de verschillende technieken met nadruk op automati-
seerbare methodes zoals vaste fase extractie en extractie via dialyse. Richtlijnen voor de be-
paling van de extractiestrategie in functie van de aard van de te extraheren componenten en 
de matrix waarin ze zich bevinden worden geïllustreerd met praktische voorbeelden uit de 
farmaceutische- en bioanalyse. 

: Y. Michotte (VUB) (5u) 

 
Examen: schriftelijk met gebruik van cursusnota’s 
 
 
1.3. Microbiologische technieken en hun validatie: 13u 
 
Bepaling van antibiotica
Deze cursus heeft tot doel de student in te wijden in de principes en de praktische uitvoering 
van microbiologische methoden voor de aktiviteitsbepaling van antibiotica in farmaceutische 
preparaten. Er wordt vooral gestreefd naar het verschaffen van inzicht in de mathemati-
sche/statistische concepten die aan de basis van deze methoden liggen. 

: H. Nelis (UGent) (7u) 

Deel 1 van de cursus heeft betrekking op de agar diffusiemethoden (“plaatmethoden”), deel 2 
op de dilutiemethoden (“buismethoden”). Na een uiteenzetting over de basisprincipes van 
zonevorming door inhibitie van bacteriële groei tijdens de diffusie van een antibioticum in 
agar, worden de verschillende stappen in de uitvoering van de plaatmethode besproken. Een 
derde hoofdstuk beschrijft in detail de mathematische principes van de dosis-responscurve en 
de statistische evaluatie van de resultaten (totale variantie en F testen). Het beknopt gedeelte 
over dilutiemethoden bevat dezelfde elementen, d.w.z. algemene principes, praktische uitvoe-
ring en mathematisch/statistische aspecten. 
 
Examen: schriftelijk 
 
Steriliteitstesten en Pyrogenen
 

: E. Adams (KULeuven) (6u) 

Het onderzoek op steriliteit dat van toepassing is op stoffen, preparaten en voorwerpen, wordt 
besproken. De correlatie die bestaat met het nemen van voorzorgen bij de bereiding wordt 
benadrukt. De zekerheidsgraad en de extrapolatie van de bekomen resultaten worden bepaald. 
De verschillende stappen van het onderzoek worden kritisch geëvalueerd. Achtereenvolgens 
komen de voorzorgen te nemen tegen toevallige besmetting, de verschillende toepasbare me-
thoden, afhankelijk van het type preparaat, de keuze van de voedingsbodems, de incuba- 
tietijden en temperaturen aan bod. De aflezing en de interpretatie van de resultaten en het 
aantal te onderzoeken eenheden in verhouding tot het totaal aantal eenheden van een partij 
wordt eveneens behandeld. 

Steriliteitstesten 

 

De identiteit en de oorzaken van aanwezigheid van pyrogenen in farmaceutische stoffen en 
preparaten wordt belicht. Het onderzoek op pyrogenen dat bestaat uit het meten van de ver-
hoging van de lichaamstemperatuur van konijnen na intraveneus inspuiten van een steriele 
oplossing van het te onderzoeken product wordt geëvalueerd. De voorwaarden waaraan de 
behuizing van de dieren moet voldoen en de behandeling van de te gebuiken apparatuur en 
thermometers worden besproken. Het voor- en eigenlijke onderzoek alsmede de interpretatie 

Pyrogenen 
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van de resultaten vervolledigen dit gedeelte. Tevens wordt de correlatie tussen pyrogenen en 
bacteriële endotoxinen behandeld. Validatie van deze alternatieve methode, die bestaat in va-
rianten gaande van een limiettest tot een kwantitatieve bepaling van het aantal internationale 
endotoxine-eenheden, is vereist. Aanbevelingen voor de te volgen procedure worden gege-
ven. 
 
Examen: schriftelijk 
 
 
2. Biotechnologie (25u  + 5u SEM) 
 
 
Coördinatoren: Prof. dr. D. Deforce (UGent) 

  Prof. dr. P. Declerck (KULeuven) 
 
 
2.1. Biotechnologische geneesmiddelen: P. Declerck (KULeuven) en D. Deforce 

(UGent) (20u) 
  
Biotechnologische geneesmiddelen (I)
Biotechnologische geneesmiddelen en technieken worden besproken in het licht van een op-
leiding tot industrie-apotheker. De principes van de recombinant DNA-technologie toegepast 
bij de bereiding van biotechnologische geneesmiddelen  worden besproken. Nadruk wordt 
gelegd op diverse aspecten van GLP en kwaliteitscontrole van biotechnologische genees-
middelen. De regulatoire aspecten worden aangehaald. Belangrijke biotechnologische ge-
neesmiddelen worden besproken met de nadruk op monoklonale antilichamen, monokinen en 
lymfokinen.  Het belang van biotechnologische geneesmiddelen bij kanker en immuunziekten  
wordt uitgelegd. 

: D. Deforce (UGent) (10u) 

De problemen bij de drug delivery voor een proteïnen en anti-sense nucleotiden als biotech-
nologische geneesmiddelen worden behandeld, samen met de mogelijke oplossingen. De 
nieuwe biotechnologische trends worden gevolgd en besproken. 
 
Examen: schriftelijk 
 
Biotechnologische geneesmiddelen (II)
In dit onderdeel van de cursus wordt getracht met behulp van actieve interactie met de stu-
denten een overzicht te geven van de huidige mogelijkheden binnen het domein van de far-
maceutische/biomedische biotechnologie. Dit gebeurt op basis van hun voorkennis i.v.m. r-
DNA technologie. Vervolgens wordt een overzicht besproken van de mogelijke expressiesys-
temen en hun respectievelijke voor- en nadelen.  In aansluiting daarop worden de verschil-
lende fermentatiewijzen en bioreactoren besproken. Tenslotte wordt een overzicht gegeven 
van de mogelijke isolatie- en zuiveringsmethoden van recombinante geneesmiddelen. Het is 
duidelijk dat deze bovengenoemde topics allen verband met elkaar houden en dat tijdens het 
lesgeven, samen met de studenten, wordt gezocht naar deze verbanden en hoe het ene proces 
(bijv. het expressiesysteem) een invloed heeft op andere processen (bijv. de zuivering). Dit 
alles wordt ook telkens gesitueerd in het kader van de vereisten voor een degelijk registratie-
dossier. 

: P. Declerck (KULeuven) (10u) 

Alle elementen worden zoveel mogelijk besproken aan de hand van concrete voorbeelden. 
Tevens worden een aantal teksten overhandigd die een aantal van de besproken elementen 
verder illustreren. 
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Er wordt hoofdzakelijk de nadruk gelegd op het verwerven van inzicht in de materie en het 
kunnen toepassen van de verworven kennis in een bepaalde (nieuwe) situatie. 
 
Examen: paper schrijven 
 

 
2.2 Seminaries: bedrijfsbezoeken (5u SEM) 
 
Seminaries: bedrijfsbezoek
 

: P. Declerck (KULeuven) 

 
 
 
 
3. Farmaceutische technologie (45u + 15u SEM) 
 
 
Coördinatoren:  Prof. dr. J.P. Remon (UGent) 

Prof. dr. G. Van den Mooter (KULeuven) 
 
 
3.1 Farmaceutische Technologie: J.P. Remon (UGent) en G. Van den Mooter (KU
 Leuven) 
 
Deel I -  J.P. Remon (UGent) (20u)  
 

De cursus geeft een inleiding tot algemene begrippen van GMP en validatie en behandelt ba-
sisprincipes in design en lay-out van gebouwen, water- en luchtbehandelingssystemen, indu-
striële apparatuur voor sterilisatie, pompen en filtratie en een overzicht van materialen ge-
bruikt in de farmaceutisch industriële sector (staal, polymeren, enz.). 

Gebouwen, lay-out, design en afwerking, luchtbehandeling, waterbehandeling, materialen, 
validatie 

Ter illustratie van het farmaceutisch technische luik worden 5 geleide bezoeken georgani-
seerd bij farmaceutische bedrijven en hun toeleveringssector. 

 
Examen: schriftelijk 
 

 
Deel II -  G. Van den Mooter (KULeuven) (20u) 
 

De cursus beoogt de studenten een inzicht te geven in de technologische vereisten bij de in-
dustriële producten van steriele preparaten en van vaste orale toedieningsvormen. Een eerste 
deel bespreekt enkele begrippen van GMP-richtlijnen met de klemtoon op de validatie van 
productieprocessen. Voorbeelden en toepassingen hiervan komen later voor in de verschil-
lende hoofdstukken.  Als basis voor eenheidsoperaties,  zoals steriliseren en drogen,  wordt 
warmteoverdracht behandeld. 

Warmteoverdracht, GMP, productontwikkeling, eenheidsoperaties, sterilisatiemethodes, 
aseptische technieken, validatie: steriele producten 
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Na bespreking van de afstervingskinetiek van micro-organismen en de invloedsfactoren hier-
op, worden de verschillende sterilisatiemethoden behandeld: vochtige warmte, droge warmte, 
gassen en ioniserende straling. Tevens worden steriliserende filtratie en depyrogeneren toege-
licht. 
In een laatste deel wordt de productontwikkeling van vaste orale toedieningsvormen ge-
schetst met de klemtoon op de procesontwikkeling. Meerdere eenheidsoperaties, zoals men-
gen, granuleren, drogen en compacteren, komen uitgebreid aan bod. Daarbij worden de ka-
rakteristieken van geschikte industriële apparatuur vergeleken en  wordt de problematiek van 
opschalen aan de hand van voorbeelden verklaard. 

 
Examen: schriftelijk 
 

 
3.2. Optimalisatietechnieken: Y. Vander Heyden (VUB) (5u) 
 

De cursus geeft een inleiding tot het gebruik van formele optimisatietechnieken (experimen-
tal design) voor de snelle ontwikkeling van optimale geneesmiddelvormen. Dit gebeurt aan 
de hand van echte voorbeelden met een minimum aan theorie. Zo wordt factorieel design uit-
gelegd aan de hand van een voorbeeld waarbij de beste waarden gevonden moeten worden 
voor het gehalte aan water, de extrusiesnelheid, de zeefafmetingen bij een sferonisatieproces 
om een geschikte hardheid, friabiliteit, enz. van tabletten te bekomen. Bij de interpretatie,  
wordt de nadruk gelegd op de visuele aanpak, de statistische methodologie wordt slechts 
vermeld. 

Optimisatietechnieken 

De volgende methoden  worden kort beschreven: 
- volledige factoriële designs 
- fractionele factoriële designs 
- response oppervlakken 
- mengdesigns 

 
Examen: schriftelijk open boek 
 
 
3.3. Seminaries: bedrijfsbezoeken (15u SEM) 
 
 
Seminaries: bedrijfsbezoeken:
Er zijn 4 à 6 fabrieksbezoeken voorzien waarvan de data later worden medegedeeld. Het be-
treft zowel producerende farmaceutische als toeleveringsbedrijven. 

 J.P. Remon (UGent) 

De fabrieksbezoeken maken integraal deel uit van het programma en zijn dus verplicht
De voorbije jaren werden de volgende farmaceutische bedrijven bezocht: Janssen Pharmaceu-
tica, Pfizer, Sanico, UCB Pharma, Qualiphar, Alcon. 

. 
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4. Beheer – Wetgeving – Economie (50u  + 17,5u SEM) 
 
 
Coördinator:  Prof. dr. K. Augustyns (UA) 

 
4.1. Bedrijfseconomie: O. Van Waas (KULeuven-UA) (15u +2,5u SEM) 
 

• Doel: integratie in het bedrijfsleven vergemakkelijken 
Elementen van bedrijfseconomie 

• Inhoud:  
basisprobleem van de economie: schaarste van de productiemiddelen 
vraag en aanbod: belang voor de “ondernemer” 
externe organisatie van het bedrijf: het bedrijf in de samenleving – aanpassing aan de 
markt (vergroten-splitsen van bedrijven) – keuze van een vestigings- 
plaats – de omgeving van het bedrijf 
interne organisatie van het bedrijf: van leider tot uitvoerder 
elementen van dubbele boekhouding: het belang tonen van boekhouding voor een goed 
beheer – de plaats van boekhouding in het bedrijf 
belichting van de “kosten”: men moet zijn kosten goed “kennen”, m.a.w. weten hoe ze 
kunnen evolueren om te kunnen ingrijpen 
kostprijsproblematiek: soorten kostprijsberekeningen – BEA – kostprijsberekening en 
beleid 
prijzenstructuur van een farmaceutische specialiteit (prijzenwetgeving) 
beschrijving van de farmaceutische markt 

 
Examen: schriftelijk of mondeling (indien aantal studenten dit toelaat) 
 
 
4.2. Wetgeving i.v.m. de Farmaceutische Nijverheid: L. Van Santvliet (UA-

KULeuven/EMEA) (10u ) 
 

1. Algemeen overzicht van de farmaceutische wetgeving, bedoeld als herhaling van de cur-
sus “Farmaceutische wetgeving”, gedoceerd in de opleiding Apotheker – Master in de 
Farmaceutische Wetenschappen, aangevuld met het organogram van het Federaal Agent-
schap vor Geneesmiddelen en Gezonheidsproducten en het Europees Geneesmiddelenbu-
reau die voor het toezicht instaan. 

Wetgeving i.v.m. de Farmaceutische Nijverheid 

2. Bespreking van en commentaar op het K.B. 06.06.1960 betreffende geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik met nadruk op de 
voorwaarden voor het bekomen en behouden van een vergunning voor het in de handel 
brengen en registratie en van een vergunning voor de vervaardiging, invoer en groothan-
del in geneesmiddelen, alsook de taken en verantwoordelijkheden van de verantwoorde-
lijk persoon (qualified person). 

3. Bespreking van belangrijke reglementeringen: 
a. voorlichting en reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
b. voorwaarden waaronder artsenmonsters mogen worden overhandigd 
c. parallelle invoer en parallelle distributie van geneesmiddelen 
 

Examen: schriftelijk; open boek (gebruik van wetteksten toegelaten) 
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4.3. Regulatory affairs: (10u  + 7,5u SEM) 
 
Samenstelling van het registratiedossier

Het samenstellen van registratiedossiers is een belangrijke opdracht van de apotheker in de 
industrie. De Europese richtlijnen zijn de basiselementen om een dossier op te bouwen. Er 
wordt een synthese gemaakt van deze richtlijnen. De voornaamste gegevens worden belicht 
en verduidelijkt. Er wordt voornamelijk aandacht besteed aan deze punten waarvan het invul-
len aanleiding kan geven tot discussie. 

: Y. Michotte (VUB) (2.5u SEM) - A.Vlietinck 
(2uSEM) - M. Dreessen (UA) (3uSEM) 

De bespreking wordt ingedeeld in drie delen: 
- het farmaceutisch gedeelte van het registratiedossier 
- het farmacologisch gedeelte van het registratiedossier 
- het registratiedossier voor fytochemische preparaten 
 
Examen: - Michotte: geen examen 
   
 
Inleiding tot regulatory affairs
1. 

:  M. Dreessen (UA) (10u ) 
EU

2. 

 
Structuren, organisatie. 
Overzicht van de voornaamste richtlijnen en andere wetgeving (geneesmiddelen voor 
humaan en diergeneeskundig gebruik). 
Kort overzicht aanverwante wetgevingen (kosmetica, medische hulpmiddelen, octrooien, 
grondstoffen). 
België

3. 

 
Bespreking van voornaamste wetgevingen in verband met registratie van humane en dier-
geneeskundige geneesmiddelen. 
Overzicht van aanverwante wetgeving. 
Andere internationale wetgeving en richtlijnen in verband met regulatory affairs 

 

Organisatie van de farmaceutische industrie 
Wereldgezondheidsorganisatie 
PIC 

Examen: gedeeltelijk permanente evaluatie (door opdrachten tijdens de les), gedeeltelijk 
schriftelijk 

 
 
4.4. Beheer en kwaliteitszorg in de farmaceutische industrie: (15u): 

J. Van Berendoncks (UA-Janssen Pharmaceutica)  
 

Kwaliteitszorg bekleedt in de farmaceutische industrie traditioneel een cruciale plaats. De 
GMP's (good manufacturing practices) vervullen hierin een basisrol.  

Kwaliteitszorg in de Farmaceutische Industrie 

Eerst wordt kort de specifieke operationele omgeving geschetst, met aandacht voor de uitge-
breide regelgeving. Dan worden enkele begrippen van kwaliteitsfilosofieën toegelicht en een 
aantal technieken bekeken die tot kwaliteitsverbetering leiden. 
De essentie: dat kwaliteit geïntegreerd moet zijn in alle stadia van de levenscyclus van een 
product en in alle processen, wordt toegelicht in de volgende onderdelen: Kwaliteit in Ont-
werp en Ontwikkeling, Kwaliteit in de Toeleveringen, Kwaliteit in Productie. Bij O & O 
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wordt gezien op welke manier materiaal-, proces- en productvereisten ontstaan en evolueren. 
Hoe men komt tot gefixeerde specificaties, met passende testmodellen en –methoden. Voor 
Toeleveringen wordt veel aandacht besteed aan de relatie met de leveranciers en de middelen 
om kwaliteitsborging te realiseren (certificatie, audits, ISO 9000…). Bij Productie komen 
voornamelijk de c-GMP’s aan bod. De verantwoordelijkheden voor kwaliteitsbeheer en de 
vertaling van de c-GMP's in de organisatie en systemen van kwaliteitsbeheersing en kwali-
teitscontrole worden toegelicht. 
 
Examen: groepswerk + presentatie 
 
 
4.5.   Seminarie: Three days in a virtual pharma company : P. Claes (UA) (3dagen) 

 

Het seminarie is opgevat als een case studie waarbij de studenten de opdracht krijgen om een 
nieuw geneesmiddel te produceren, te controleren, te registreren en te lanceren op de markt. 
Hierbij behandelen ze niet alleen de technische aspecten maar ook organisatorische, wettelij-
ke en economische aspecten. 

Residentieel seminarie: “Three days in a virtual pharma company” 

Als input krijgen ze een beschrijving van het nieuw geneesmiddel en een beschrijving van het 
virtueel bedrijf, de organisatie en machines, die nog gedeeltelijk aangekocht, geïnstalleerd of 
gevalideerd moeten worden. 
Tijdens het seminarie werken ze hiervoor samen in kleine groepjes. Elk van deze groepjes 
speelt een van de volgende rollen: Production Process Engineer, Project Engineer Quality 
Support, Registratie Coordinator, Marketing Product Manager, Project Team Leader. 
Op het einde van het seminarie geeft elke student individueel een presentatie voor het “Direc-
tors Committee” van het virtueel bedrijf. Ze presenteren elk een bepaald aspect van het pro-
ject bv de status, de besluiten, de aanpak van de problemen...   
Het gaat door in de plant van Pfizer, Rijksweg 12, in Puurs. De studenten logeren 2 nachten 
in een hotel in de buurt. Het wordt gesponsord door Pfizer. 
 
Examen: evaluatie van de bijdrage van de student tijdens het seminarie 
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5.  Klinisch onderzoek (30u  + 15u SEM) 
 
Coördinator:   Prof. dr. Y. Michotte (VUB) 
 
 
5.1. Design van klinische studies: M. Puttemans (sanofi-aventis) (VUB) 
 (10u  + 5u SEM) 
 

De cursus omvat de volgende delen: 
Design van klinische studies 

- de historische context: waarom zijn klinische studies noodzakelijk door wie worden ze 
vereist, wat is de evolutie van deze vereisten 

- kort overzicht van het proces van geneesmiddelenontwikkeling (preklinische en klinische 
ontwikkeling) 

- definitie van een klinische studie 
- de verschillende fasen van klinische studies (I-IV): specificiteit, doelstellingen,… 
- overzicht van de gebruikte terminologie: e.g. parallel, dubbel blind, placebo, randomisa-

tie, studie protocol, gezonde vrijwilliger, enz. 
- voor- en nadelen van bepaalde klinische studies 
- praktische voorbeelden 
 
Examen: schriftelijk 
 
 
5.2. Evaluatie, biostatistiek: M.P. Derde (UA) (10u  + 5u SEM) 
   

De cursus geeft een inleiding tot de biostatistiek, geïllustreerd met talrijke voorbeelden uit de 
praktijk. Naast een beknopte herhaling van de basis principes (beschrijvende statistiek, explo-
ratieve analyse, betrouwbaarheidsintervallen, theorie van de statistische toetsen, parame-
trische en niet-parametrische vergelijkingstoetsen) worden methoden met specifieke toe-
passing in klinisch onderzoek besproken (survival analyse, equivalentie- en superioriteitstes-
ten). Vervolgens wordt dieper ingegaan op de rol van de statistiek bij de planning van kli-
nisch onderzoek (design van een klinische studie, omvang van het patiëntenbestand, rando-
misatie). Tenslotte worden de huidig geldende internationale richtlijnen voor de statistische 
analyse van een klinische studie voor registratiedoeleinden en voor het opstellen van een ge-
integreerd klinisch-statistisch rapport toegelicht (ICH E3 en ICH E9). 

Biostatistiek 

 
 
5.3. GCP : M. Korteweg (UA + E.M.E.A.) (10u  + 5u SEM) 
 

Vermits de goede klinische praktijken in verband met de geneesmiddelenontwikkeling sterk 
internationaal gericht zijn wegens de "global approach" door de desbetreffende industrie, en 
de terminologie grotendeels in het Engels is, is ook de cursus grotendeels in die taal. Dit laat 
toe om de studenten te familiariseren met termen die gebruikt worden bij recrutering en in 
taken die verband houden met klinische proeven met potentiële geneesmiddelen. 

Good Clinical Practice (GCP) 

Het internationale en Europese wettelijke kader wordt geschetst, vooraleer in te gaan op 
Good Clinical Practice (GCP) zelf. De productie, verpakking en etikettering van de producten 



 

Specialisatieopleiding Industrie-apotheker (KULeuven-UGent-VUB-UA) Studieprogramma 18 

voor klinische research in de mens worden belicht en problemen door gebrek aan internatio-
nale harmonisatie worden behandeld. 
De evaluatie van inachtname van bestaande wetgeving door audits door de industrie en in-
specties door de autoriteiten in het bereik van Good Manufacturing Practice (GMP) en GCP  
wordt uitgewerkt door in te gaan op de methodiek. 
De rol van de verschillende functies (industrie, medisch personeel, autoriteiten) wordt gron-
dig behandeld, vermits in dit domein de vraag naar kundig personeel groot is en het aanbod 
overtreft. 
Het enorme belang van kwaliteitssystemen voor elke organisatie wordt benadrukt. 

 
 
6. Keuzevakken (30u te kiezen) 
 
 De student kiest 30u; op de volgende manier te verdelen: 
 

10 u uit het blok Analyse: spectroscopie (10) of optimalisatie (10u) 
10 u uit het blok Technologie: preformulatie (10u) of verpakking (10u) 
10 u uit het blok Klinisch Onderzoek: bio-equivalentie (10u) of toxicologische deel van 
het registratiedossier (10u). 
 

 Het examenresultaat behaald voor de keuzevakken wordt herleid tot 1 kwotatie (op 20). 
Zie ook punt 3.2 Toelichting bij examenreglement 

 
 
6.1 Analyse 
 
- Spectroscopische technieken: R. Busson (KULeuven), M. Claeys (UA) (10u SEM) 
 

Spectroscopische technieken
Doelstellingen: 

  

Het belangrijkste oogmerk van dit keuzevak is de student enigszins vertrouwd te maken 
met de twee meest gebruikte technieken voor het bepalen van de structuur van organi-
sche stoffen, nl. massaspectrometrie (MS) en kernmagnetische resonantie (NMR). 
Structuur is hier gebruikt in zijn meest algemene betekenis en behelst zowel constitutie, 
als configuratie en conformatie. Zonder van de student een specialist te willen maken is 
het de bedoeling hem voldoende te wapenen om zelf eenvoudige spectra te kunnen inter-
preteren, en vooral om hem in staat te stellen spectrale gegevens of publicaties over 
structuurbepaling met kennis van zaken te kunnen beoordelen. 
Specifieke voorkennis is niet vereist. 
Inhoud: 
MS:   apparatuur, ionisatietechnieken, het molecuul-ion, fragmentatiereacties en mole-
cuulstructuur, metastabiele ionen, biomedische toepassingen. 
NMR: NMR-principe en apparatuur met nadruk op de puls-Fourier transformatie opna-
metechniek; chemische verschuiving, 1H- en 13C-spin-spin koppelingspatronen en hun 
relatie met molecuul-structuur; homo- en heteronucleaire bestraling; 19F-, 31

 

p-NMR. Dit 
alles wordt besproken aan de hand van treffende voorbeelden uit het gebied van antibio-
tica en antivirale middelen. 

Examen: mondeling met schriftelijke voorbereiding 
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- Optimalisatietechnieken: Y. Vander Heyden (VUB) (10u) 
 
Optimalisatietechnieken
Het keuzevak is opgebouwd als projectonderwijs en bestaat uit twee delen. De studenten 
werken in groepjes van 5-6 studenten. Het vak sluit aan bij de gelijknamidge theoriecur-
sus (3.2). 

  

A. Bespreking en uitbreiding van opgegeven artikel 
Een kritische Powerpoint presentatie van de optimalisatie die in het artikel beschreven is,  
wordt gemaakt, d.w.z. een beschrijving van wat gedaan is, ook qua data-analyse. Eventu-
ele alternatieven kunnen voorgesteld worden. Wanneer een screening uitgevoerd werd, 
zullen de studenten additioneel de daaropvolgende optimalisatie bespreken. Ingeval het 
laatste besproken is in het artikel, wordt dan eveneens een screening procedure voorge-
steld. Er moet afgewogen en besproken worden of men eenzelfde data-analyse zou ge-
bruiken of iets anders? 
B. Uitwerken van zelfgekozen artikel 
Een artikel wordt gekozen waar iets geoptimaliseerd wordt (b.v. maken van formulatie, 
een analytische techniek, een scheiding, …) zonder gebruik van experimenteel design. 
Een alternatieve optimalisatiestrategie (screening, optimalisatie, data-analyse, …) wordt 
opgesteld voor dezelfde optimalisatie, maar nu gebruik makend van een experimenteel 
design approach. 
Beide presentatie worden gevolgd door een discussie met de studenten. 
 
Examen: continue evaluatie + presentaties + discussies (geen additional examen meer) 

 
 
 
6.2 Technologie 
 
- Preformulatie:  G. Van den Mooter (KULeuven) (10u SEM) 

 

Preformulatie is een essentiële schakel tijdens de ontwikkeling van een geneesmiddel. 
Het is het proces waarbij een kandidaat geneesmiddel wordt gekarakteriseerd met be-
trekking tot de geschiktheid om in een verder stadium van de ontwikkeling geformuleerd 
te worden in een commerciële en stabiele doseervorm (tablet, suspensie,…). De karakte-
rizering van het kandidaat geneesmiddel wordt uitgevoerd zodat informatie wordt ver-
kregen over fysicochemische eigenschappen (bijv. oplosbaarheid, log P, ionisatiegedrag, 
vaste stofeigenschappen,…), biofarmaceutische eigenschappen (bijv. permeabiliteit 
doorheen celmembranen), fysische en chemische stabiliteit, maar eveneens over de com-
patibiliteit met mogelijke hulpstoffen.  

Preformulatie 

Deze cursus, die gedoceerd wordt via het concept van projectonderwijs, beoogt de stu-
dent inzicht te laten verwerven in de verschillende activiteiten die plaatsvinden tijdens 
het preformulatieonderzoek. 
Op basis van geselecteerde literatuur, onderlinge interactie en interactie met de docent 
dienen de studenten in groep een preformulatieprotocol op te stellen voor een welbepaald 
kandidaat geneesmiddel. Binnen de groep zal elke student verantwoordelijk zijn voor het 
uitwerken van een bepaald onderdeel van het preformulatieprotocol. 
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Examen:  1. Opstellen van een preformulatieprotocol in groep (projectwerk) 
  2. Mondelinge bespreking van het protocol met de docent 
 
 

-  Verpakking: R. Kemel (UA) (10u) 
 

Verpakking 

 

De verpakking, lange tijd beschouwd als een nu eenmaal niet te vermijden stap in het pro-
ductieproces, krijgt steeds meer aandacht. En terecht, want ook de meest innovatieve mo-
lecule, geproduceerd onder de strengste omstandigheden wordt waardeloos indien het niet 
onder optimale omstandigheden kan bewaard of toegediend worden.  

Inhoud : 
1. Wat is verpakking met o.a. aandacht voor kindveilige en garantie-sluitingen 
2. Overzicht van enkele veelgebruikte verpakkingsmaterialen (glas, plastiek, aluminium, 

complexfolies,...) 
3. Industriële verpakkingstechnologie: blisters, zalven, sachets,... 
4. Directive 92/27/EEC en de wettelijke vermeldingen op secundaire verpakkingsmateri-

alen (doosjes, etiketten en bijsluiters). 
5. GMP eisen in verband met het verpakkingsgebeuren 
6. Verpakking in het registratiedossier (deel II) 
7. Overzicht van de monografieën uit de Eur. Pharm. III die met verpakking verband 

houden 
 
Examen: schriftelijk open boek 
 
 
 
6.3 Klinisch onderzoek 

 
- Bio-equivalentie: R. Verbeeck (UCL) (10u) 

 

Bio-equivalentiestudies worden o.a. uitgevoerd wanneer er belangrijke veranderingen 
worden aangebracht aan een geregistreerde farmaceutische vorm van een innovator pro-
duct of wanneer generische geneesmiddelen worden ontwikkeld. De bedoeling is op ba-
sis van farmacokinetische data twee geneesmiddelproducten therapeutisch equivalent te 
verklaren. Officiële instanties zoals de European Agency for the Evaluation of Medicinal 
Products (EMEA) hebben richtlijnen opgesteld voor het uitvoeren van bio-
equivalentiestudies. Aan de hand van deze richtlijnen zullen de voornaamste aspecten 
van bio-equivalentie behandeld worden: design en uitvoeren van de studies, bio-
analytische aspecten, farmacokinetische en statistische analyse van de resultaten, opstel-
len van het dossier. Verder zullen ook de mogelijke vrijstellingen van bio-
equivalentiestudies behandeld worden o.a. op basis van het Biopharmaceutics Classifica-
tion System. 

Bio-equivalentie 

 
Examen: schrijven van kritische commentaar bij artikel 
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- Toxicologisch deel van het registratiedossier:  G. Teuns + medewerkers (Johnson 
& Johnson Research & Development, a division of Janssen Pharmaceutica N.V) (10u) 
 

Het doel van de niet-klinische veiligheidsevaluatie is tweeërlei nl. het ondersteunen van 
de klinische ontwikkeling van een nieuw kandidaat geneesmiddel en finaal de registratie 
ervan mogelijk maken. Deze objectieven kunnen opgesplitst worden in 3 vragen. Aan-
gaande de eerste vraag kunnen we stellen dat de veiligheidsevaluatie, via een set van stu-
dies, gegevens genereren welke “Proof of Principle” (POP-testing) bij de mens moeten 
toelaten. De tweede vraag behelst meer het feit of het volledig klinisch onderzoek moge-
lijk gemaakt kan worden via een tweede set toxiciteitsstudies. Op het einde van het ont-
wikkelingsproces dient men een adequaat en aanvaardbaar technisch dossier samen te 
stellen op het moment van registratie. 

Toxicologie in het geneesmiddelonderzoek 

In het begin van dit ontwikkelingsproces is de onzekerheid en het risico op falen groot. 
Gedurende de verdere ontwikkeling moet deze onzekerheid meer en meer omgebouwd 
worden naar zekerheid aangaande het potentieel benefit of voordeel van deze nieuwe 
chemische entiteit. Toxicologie is een wetenschap die, gedurende dit ontwikkelingspro-
ces, beschouwd kan worden vanuit absoluut en relatief standpunt. 
Gedurende de lessenreeks zal dieper ingegaan worden op volgende topics: wat is het mi-
nimale pakket van veiligheidsstudies om de eerste dosering bij de mens toe te laten; de 
timing van toxiciteitsstudies versus humane studies, genotoxiciteitsevaluatie, reproduc-
tiestudies, carcinogeniciteitsstudies, topicale studies en ethische aspecten aangaande proef-
diergebruik. 
 

Examen: schriftelijk 
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7. Socratesprogramma of researchwerk met eindrapport (600u) 
 
 
Deelnemende laboratoria per instelling: 

 
• UGent:  
 - Laboratorium voor Farmaceutische Microbiologie (Prof. H. Nelis) 

 - Laboratorium voor Farmaceutische Biotechnologie (Prof. D. Deforce) 
 - Laboratorium voor Farmaceutische Technologie (Prof. J.P. Remon en prof. C. Vervaet) 

- Laboratorium voor Algemene Biochemie en Fysische Farmacie (Prof. J. Demeester, 
prof. S. De Smedt en prof. K. Braeckmans) 

 
• KULeuven:  

- Laboratorium voor Farmacotechnologie en Biofarmacie (Prof. P. Annaert, Prof. P.  Au-
gustijns, Prof. G. Van den Mooter) 

- Laboratorium voor Farmaceutische Biologie (Prof. P. Declerck, Prof. A. Gils) 
- Laboratorium voor Farmaceutische Analyse (Prof. J. Hoogmartens, Prof. E. Adams, 

Prof. A. Van Schepdael) 
- Laboratorium voor Radiofarmacie (Prof. A. Verbruggen, Prof. G. Bormans) 
- Laboratorium voor Toxicologie (Prof. J. Tytgat) 

 
• VUB: 

- Laboratorium voor Farmaceutische Scheikunde en Analyse van Geneesmiddelen 
(Prof. Y. Michotte) 

- Laboratorium voor Analytische Scheikunde en Farmaceutische Technologie (Prof. Y. 
Vander Heyden) 

- Laboratorium voor Analytische Scheikunde en Farmaceutische Technologie (Prof. J. 
Plaisier) 

- Laboratorium voor Microbiologie en Farmaceutische Biotechnologie (Prof. B. Rom-
baut) 

- Laboratorium voor Toxicologie en Fytochemie (Prof. A. Vercruysse, Prof. A. Foriers) 
- Laboratorium voor Toxicologie en Fytochemie, afdeling Dermato-cosmetiek (Prof. V. 

Rogiers) 
 

Extern, maar in samenwerking met de VUB: 
- Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie 
- Laboratorium van Analytische Scheikunde en Elektrochemie, ULB (Prof. JM 

Kauffman) 
 
 
• UA:  via Socratesprogramma 

 
 
De titel van het researchwerk moet vóór 1 november kenbaar gemaakt worden aan de respec-
tieve studentenadministraties en aan het centraal meldingspunt (zie punt 2.1 op pag. 2). 
 
 
De eindwerken worden verdedigd in drie groepen:  

- farmaceutische technologie,  
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- farmaceutische analyse en andere chemische gerichte onderwerpen  
- biologische topics als biotechnologie, farmacologie en microbiologie  

 
De jury bestaat telkens uit 4 afgevaardigden van de universiteiten en wordt voorgezeten door 
de coördinator van de organiserende universiteit (= plaats waar de verdediging plaats-
vindt). Deze laatste duidt, eventueel in samenspraak met de coördinatoren, deze afgevaardig-
den aan. De promotoren van de eindwerken maken ook deel uit van de jury. Roger Kemel 
woont als coördinerend jurylid de drie sessie bij. Hij bezorgt de quoteringen van alle jury’s 
aan Yvette Michotte.     
De voorzitter van de jury staat in voor de volledige organisatie. Hij bezorgt alle details 
(plaats, datum, uur, programma) aan de juryleden en het secretariaat aan de UGent. Dit laatste 
bezorgt deze gegevens aan de studenten en coördinatoren.  
 
De samenstelling van iedere jury wordt medegedeeld aan het secretariaat aan de UGent en zo 
verder aan alle studenten doorgegeven.  
De studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het bezorgen van hun eindwerk aan alle 
juryleden van hun sessie. De juryleden moeten minstens twee weken voor de verdediging 
het eindwerk toegezonden krijgen. 
De scriptie zelf omvat 40 à (maximum) 50 pagina’s, exclusief literatuurlijst. De inleiding er-
van beperkt zich tot het essentiële. Richtlijnen qua presentatie zijn: bladformaat A4, uitge-
lijnde tekst met spatiëring 1,5 en een lettertype naar eigen voorkeur met als puntgrootte 12. 
De student stelt zijn werk voor gedurende 15 min. en wordt gedurende 15 min ondervraagd. 
De jury quoteert op 20 punten.  
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4. Docenten 
 
De docenten zijn alfabetisch gerangschikt. U vindt achtereenvolgens hun naam, coördinaten 
en de cursus(sen) die zij doceren. 
 
 
Erwin Adams (KULeuven) 
KULeuven, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen 
Laboratorium voor Farmaceutische Analyse  
Herestraat 49 (PB 923), 3000 Leuven 
Tel.: 016/323444 
Fax: 016/323448 
e-mail: erwin.adams@pharm.kuleuven.be 
web: http://pharm.kuleuven.be/pharmchem/index.htm 
 1.3. Steriliteit en pyrogenen (6u) 
 
Roger Busson (KULeuven) 
KULeuven, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen 
Laboratorium voor Medicinale Chemie 
Minderbroedersstraat 10, B-3000 Leuven 
Tel.: 016/33.73.91 
Fax: 016/33.73.40 
e-mail: Roger.Busson@rega.kuleuven.ac.be 
web: http://www.kuleuven.ac.be/rega/medchem/ 
 6.1. Keuzevakken - Spectroscopische Technieken (5u) 
 
Paul Claes 
ex Director Pfizer Puurs 
Kasteeldreef 27 
9120 Beveren 
Tel.: 0475/250 216 
E-mai : paul.claes@skynet.be 
 4.4. Productie & Kwaliteitscontrole beheer (7,5u SEM) 
 
Magda Claeys (UA) 
UA, Departement Farmaceutische Wetenschappen 
Universiteitsplein 1, B-2610 Wilrijk 
Tel.: 03/265.27.07 
Fax: 03/820.27.34 
e-mail: magda.claeys@ua.ac.be 
 6.1. Keuzevakken - Spectroscopische Technieken (5u)  
 
Paul Declerck (KULeuven) 
KULeuven, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen 
Laboratorium voor Farmaceutische Biologie 
Campus Gasthuisberg O&N 2, P.B. 824, Herestraat 49,  3000 Leuven 
Tel.: 016/32.34.31 
Fax: 016/32.34.60 
e-mail: Paul.Declerck@pharm.kuleuven.be 
web: www.pharm.kuleuven.be/biotech 
 2.2. Biotechnologische geneesmiddelen - deel II(10u) 
 2.3. Seminarie-bedrijfsbezoeken 
 

mailto:erwin.adams@pharm.kuleuven.be�
http://pharm.kuleuven.be/pharmchem/index.htm�
mailto:Roger.Busson@rega.kuleuven.ac.be�
http://www.kuleuven.ac.be/rega/medchem/�
mailto:paul.claes@skynet.be�
mailto:magda.claeys@ua.ac.be�
mailto:Paul.Declerck@pharm.kuleuven.be�
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Dieter Deforce (UGent) 
UGent, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen 
Laboratorium Farmaceutische Biotechnologie 
Harelbekestraat 72, B-9000 Gent 
Tel.: 09/264.80.53 
Fax: 09/220.66.88 
e-mail: Dieter.Deforce@UGent.be 
web:  http://www.ugent.be/fw/en/research/pharmaceutics/biotech 
 2.2. Biotechnologische geneesmiddelen deel I (10u) 
 
 
Marie-Paule Derde (UA) 
Directeur van Data Investigation Company Europe (D.I.C.E.) 
Koning Albertlaan 160 
1082 Brussel 
Tel. :02/465 76 50 
Fax: 02/465 76 51 
e-mail: mp.derde@dice-cro.com 
 5.2. Biostatistiek (10u  + 5u SEM) 
 
 
Mia Dreessen (UA) 
Industrie-apotheker bij Merck, Sharp & Dohme. 
Functie: Director Regulatory Affairs Europe 
Merck Sharp & Dohme (Europe) Inc. 
Lynxbinnenhof 5, B-1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 
Tel.:02/776.65.64 
Fax: 02/776.63.69 
e-mail: mia_dreessen@merck.com 
 4.3. Regulatory Affairs + Samenstelling van het registratiedossier (13u) 
 
 
Jos Hoogmartens (KULeuven) 
KULeuven, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen 
Laboratorium voor Farmaceutische Analyse 
O&N 2, PB 923, Herestraat, 49, B-3000 Leuven 
Tel.: 016/32.34.42 of 32.34.40 
Fax: 016/32.34.48 
e-mail: Jos.Hoogmartens@pharm.kuleuven.be 
web : http://cwisdb.cc.kuleuven.ac.be/onderzoek/T/groep411016.htm 
 1.2. Scheidingstechnieken  (5u)  
 
 
Roger Kemel (UA) 
UA, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen 
Universiteitsplein 1 
2610 Wilrijk 
Tel.: 03/820.27.31 
E-mail: roger.kemel@ua.ac.be 
 6.2. Verpakking. (10u) 
 
 
Marijke Korteweg (UA) 
e-mail: mkorteweg@msn.com 
 5.3. G.C.P. (10u  + 5u SEM) 

http://cwisdb.cc.kuleuven.ac.be/onderzoek/T/groep411016.htm�
mailto:roger.kemel@ua.ac.be�
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Yvette Michotte (VUB) 
VUB, Campus Jette, Farmaceutisch Instituut 
Laboratorium voor Farmaceutische Scheikunde en Analyse van Geneesmiddelen 
Laarbeeklaan 103, B-1090 Brussel 
Tel.: 02/477.47.48 
e-mail: ymichot@vub.ac.be 
web: http://homepages.vub.ac.be/~fasc/ 
 1.2. Analytische basistechnieken - Monstervoorbereiding (5u) 
 4.3. Regulatory affairs - samenstelling van het registratiedossier (2,5u) 
 
 
Hans Nelis (UGent) 
UGent, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen 
Laboratorium voor Farmaceutische Microbiologie 
Harelbekestraat 72, B-9000 Gent 
Tel.: 09/264.80.91 
Fax: 09/264.81.95 
e-mail: Hans.Nelis@UGent.be 
web: http://www.ugent.be/fw/en/research/pharmaceutical-analysis/pmicro 
 1.3.      Microbiologische technieken en hun validatie – Bepaling van antibiotica (7u) 
 
 
Marc Puttemans (VUB) 
sanofi-aventis Belgium 
Head of Medical Affairs Clinical Operations  
Culliganlaan 1c 
1831 Diegem 
Tel:    02 710 56 30  
Fax:   02 710 56 49 
E-mail: marc.puttemans@sanofi-aventis.com 
 5.1. Design van klinische studies (10u  + 5u SEM) 
 
 
Jean-Paul Remon (UGent) 
UGent, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen 
Laboratorium Farmaceutische Technologie 
Harelbekestraat 72, B-9000 Gent 
Tel.: 09/264.80.54 
Fax.: 09/222.82.36 
e-mail: JeanPaul.Remon@UGent.be 
web: http://www.farmtech.ugent.be 
 3.1. Farmaceutische Technologie – deel I (20u) 
 3.3. Farmaceutische Technologie - bedrijfsbezoeken (15u SEM) 
 
 
Johanna Smeyers-Verbeke (VUB) 
VUB, Campus Jette, Farmaceutisch Instituut 
Laboratorium voor Analytische Scheikunde en Farmaceutische Technologie 
Laarbeeklaan 103, B-1090 Brussel 
Tel.: 02/477.45.12 
e-mail: asmeyers@vub.ac.be 
web: http://minf.vub.ac.be/~fabi/ 
 1.1. Kwaliteitszorg - Methodevalidatie (15u) 
 
 

http://homepages.vub.ac.be/~fasc/�
mailto:marc.puttemans@sanofi-aventis.com�
http://farmtech.rug.ac.be/�
http://minf.vub.ac.be/~fabi/�
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Greet Teuns, D.V.M. 
Johnson & Johnson Pharmaceutical Research & Development,  
Dept. Toxicology and Pathology  
Turnhoutseweg 30 
2340 Beerse 
Tel.: 014/60.73.95 (secretariaat) 
e-mail: addoncke@.its.jnj.com (secretariaat) 
Tel.: 014/60 30 79 
e-mail: gteuns@its.jnj.com (persoonlijk) 
Fax: +32(0)14 60 51 50  
 6.3. Keuzevakken - Toxicologisch deel van het registratiedossier (10u) 
 
 
Jan Van Berendoncks (UA) 
Janssen Pharmaceutica NV, Kwaliteitsdiensten Operations 
Turnhoutseweg 30, B - 2340 Beerse 
Tel.: 014/60.35.08 
Fax: 014/60.69.73 
e-mail: jvberend@janbe.jnj.com 
 4.4. Kwaliteitszorg in de Farmaceutische Industrie (15u) 
 
 
Guy Van den Mooter (KULeuven) 
KULeuven, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen 
Laboratorium voor Farmacotechnologie en Biofarmacie 
O & N, Campus Gasthuisberg, Herestraat 49, B-3000 Leuven 
Tel.: 016/34.58.28 
e-mail: Guy.vandenmooter@pharm.kuleuven.be 
web: http://pharm.kuleuven.be/pharbio/ 
 3.1. Farmaceutische Technologie -deel II (20u) 
 6.2. Keuzevakken - Preformulatie (10u) 
 
 
Yvan Vander Heyden (VUB) 
VUB, Campus Jette, Farmaceutisch Instituut 
Laboratorium voor Analytische Scheikunde en Farmaceutische Technologie 
Laarbeeklaan 103, B-1090 Brussel 
Tel.: 02/477.47.34 
Fax: 02/477.47.35 
e-mail: Yvan.Vander.Heyden@vub.ac.be 
web:  http://www.vub.ac.be/fabi/ 
 3.2 Optimisatietechnieken (5u) 
 6.1.2 Optimisatietechnieken (5u) 
 
 
Luc Van Santvliet (UA-KULeuven) 
The European Medicines Agency (EMEA) 
7 Westferry Circus, Canary Wharf 
London E14 4HB, United Kingdom 
Tel.: ++44 (0)496 95 42 05 
e-mail:  luc.vansantvliet@emea.europa.eu 
web: http://www.emea.europa.eu 
 4.2. Wetgeving ivm farmaceutische nijverheid (10u ) 

mailto:jvberend@janbe.jnj.com�
mailto:Guy.vandenmooter@pharm.kuleuven.be�
http://pharm.kuleuven.be/pharbio/�
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Ann Van Schepdael (KULeuven) 
KULeuven, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen 
Laboratorium voor Farmaceutische Analyse 
O&N 2, PB 923, Herestraat, 49, B-3000 Leuven 
Tel.: 016/32.34.43 
Fax: 016/32.34.48 
e-mail: Ann.VanSchepdael@pharm.kuleuven.be 
 1.2. Scheidingstechnieken (10u) 
 
 
Omer Van Waas (KULeuven-UA)  
Ondervoorzitter commissie toegangsexamen Accountant en Belastingconsulent (IAB) - Voorzitter 
mondeling eindexamen Accountant en Belastingconsulent (IAB) 
Berkenhof 1, B-1970 Wezembeek-Oppem 
Tel.: 02/731.64.71 
Fax: 02/731.64.71 
 4.1. Bedrijfseconomie (15u  + 2,5u SEM) 
 
 
Roger Verbeeck (UCL) 
UCL, Ecole de Pharmacie et Département des Etudes Pharmaceuticques 
Onderzoekseenheid: Farmacokinetiek, Metabolisme, Voedingswetenschap en Toxicologie 
Avenue Mounier 50 
1200 Brussel 
Tel.: 02/764.73.53  
Fax: 02/764.73.69 
E-mail: verbeeck@pmnt.ucl.ac.be 
web: http://www.md.ucl.ac.be/entites/farm/ 
 6.3. Keuzevakken - Bio-equivalentie(10u) 
 
 
Arnold Vlietinck (UA) 
UA, Departement Farmacognosie 
Universiteitsplein 1, B-2610 Wilrijk 
Tel.: 03/820.27.33 
e-mail: Arnold.Vlietinck@ua.ac.be  
 4.3. Regulatory Affairs- Samenstelling van het registratiedossier (2u SEM) 
 
 

 
Over deze brochure: 

 
De informatie wordt weergegeven zoals ons bekend op 27 oktober 2009. 

Coördinatie: UGent, Labo Farmaceutische Technologie, Prof. J.P. Remon. 
Secretariaat

E-mail: Bruno.Vandenbussche@UGent.be 
: Bruno Vandenbussche. Tel. 09/264.80.56. Fax: 09/222.82.36. 

 
De recentste versie van deze brochure kunt u steeds raadplegen op het Internet: 

http://www.ugent.be/fw/nl/onderwijs/voortgezet/industrieapo 
  
 

 

mailto:verbeeck@pmnt.ucl.ac.be�
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CAMPUS JETTE

Vrije Universiteit Brussel – Campus Jette
Laarbeeklaan 103 - 1090 Brussel

Informatie: +32 (0)2 477 41 02
infovub@vub.ac.be – www.vub.ac.be

De Campus Jette is gelegen in het noordwesten van de Brusselse agglomeratie, vlakbij het Laarbeekbos en de Tentoonstellingslaan.
Deze medische campus bevat de gebouwen van het Academisch Ziekenhuis en deze van de faculteit Geneeskunde en Farmacie en
eveneens studentenhuizen, een restaurant, een student house met studentendiensten, de nodige sociale infrastructuur, Sportopolis,
een kinderdagverblijf en de departementen Gezondheidszorg en Lerarenopleiding van de Erasmushogeschool Brussel.

HOE TE BEREIKEN?

PER AUTO

De campus ligt vlakbij uitrit 9 van de Grote Ring rond Brussel, in de nabijheid van de verbinding tussen de autowegen Brussel-Oostende
en Brussel-Antwerpen. Wegwijzers AZ-VUB volgen.

PER BUS / TRAM / METRO

- MIVB: Lijn 13 vanuit het Metrostation Simonis. Lijn 14 vanuit het Noordstation.
Stopt eveneens aan het metrostation Simonis en Belgica. Lijn 53 vanuit 
Neder-over-Heembeek, via Laken, metro-station Bockstael en station Jette. 
Lijn 84 metrohalte Beekkant/AZ-VUB/Heizel.

- DE LIJN: Lijn 820 vanuit Zaventem-station/luchthaven/Vilvoorde-station/
Strombeek/AZ-VUB.

PER TREIN

- De lijn Brussel-Noord/Denderleeuw/Aalst/Gent en de lijn Brussel-
Noord/Dendermonde hebben een halte in het station van Jette.
Vanaf station Jette: buslijn 53.

- Voor alle andere verbindingen afstappen in het Noordstation. Daar
de MIVB-bus 14 nemen tot de terminus Campus Jette.

Dikke beuklaan
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Universiteit Gent 
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen 
Harelbekestraat 72 
9000 Gent 
 
 
 
Hoe ons te bereiken? 
 
 
• 

• 

• 

• 

Vanaf E40 en E17 Zuid 
- Volg E17 richting Antwerpen 
- Exit UZ Gent 
- Ottergemsesteenweg rechts 
- Over brug 3de straat rechts (opgelet: 2 eerste straten zijn opritten naar E17) 
- Dan 1ste straat links en opnieuw 1ste straat links 

 
Vanaf E17 Noord 
- exit UZ Gent 
- Ottergemsesteenweg rechts 
- Onmiddellijk 1ste straat rechts 
- Dan 1ste straat links en opnieuw 1ste straat links 

 
 

Bus 
 

Lijn 65: Van Sint-Pietersstation naar C. Heymanslaan, halte UZ Gent - straat 
oversteken en via poortje komt u aan de achterkant van het gebouw van de F.F.W. 
 
Tram 
 
Lijn 21/22 : Neem de tram in de tunnel naast het Sint-Pietersstation. Halte “UZ 
Gent” (kruispunt Galglaan – De Pintelaan). Vandaar te voet naar de hoofdingang 
UZ Gent, door het terrein van UZ naar de Heymanslaan. Straat oversteken en via 
poortje komt u aan de achterkant van het gebouw van de F.F.W.  
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