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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 ontwikke-
ling 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 pro-
duct 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 techno-
logie, beheer-wetgeving-economie, klinisch onderzoek, biotechnologie, statistiek, aangevuld met 
keuzevakken.  
Deze beroepsopleiding komt mede tot stand dank zij een samenwerking tussen de vier Vlaamse Uni-
versiteiten en de farmaceutische industrie. 
 
De algemene doelstellingen werden vertaald in de specifieke competenties die een Master in de in-
dustriële farmacie dient te beheersen: 
 
Competentiegebied 1: Kenniscompetentie 
  
Algemeen: kennis verbonden aan de diverse functies van een industrie-apotheker in een farmaceu-
tisch bedrijf. 
 

• Kennis m.b.t. de productie van geneesmiddelen. 
 
Ma IF.1.1.   De processen van de productie van geneesmiddelen op industriële schaal begrijpen 

en opvolgen. 
Ma IF.1.2.   Een geïntegreerde visie hebben op de diverse disciplines die tussenkomen bij de 

ontwikkeling van een geneesmiddel. 
Ma IF.1.3.   Een aangepaste toedieningsvorm voor een geneesmiddel ontwikkelen. 
Ma IF.1.4.   Inzicht hebben in de productie en de toepassing van biotechnologische geneesmid-

delen.  
 

• Kennis m.b.t. de analyse en de kwaliteitscontrole van geneesmiddelen. 
 

Ma IF.1.5.    Technieken voor de analyse van geneesmiddelen toepassen. 
Ma IF.1.6.     De processen van kwaliteitscontrole van geneesmiddelen implementeren en  
  superviseren. 
Ma IF.1.7.    Inzicht hebben in de principes en de praktijk van methodevalidatie. 
 

• Kennis m.b.t. beheer, wetgeving en economie toegepast op de farmaceutische industrie. 
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Ma IF.1.8.     Kwaliteitssystemen (QA, GMP, ISO) beheren. 
Ma IF.1.9.     Systemen van kwaliteitsbeheersing en kwaliteitszorg begrijpen. 
Ma IF.1.10.    De wetgeving i.v.m. de farmaceutische industrie kennen. 
Ma IF.1.11.   Ondersteuning geven bij marketing en sales. 
Ma IF.1.12.    De principes van bedrijfseconomie toepassen. 
Ma IF.1.13.    De principes en de praktijk van de registratie van geneesmiddelen beheersen. 
 

• Kennis m.b.t. klinisch en experimenteel klinisch-farmacologisch onderzoek. 
 
Ma IF.1.14.   Ondersteuning geven bij klinische studies.  
Ma IF.1.15.   Participeren in experimenteel klinisch-farmacologisch onderzoek. 

 
Competentiegebied 2: Wetenschappelijke competentie 
 
Ma IF.2.1.   Opvolgen van de evoluties in de farmaceutische vakgebieden via ICT, gedrukte 
bronnen en nascholing. 
Ma IF.2.2.   Zelfstandig procedures voor laboratoriumonderzoek uitwerken en toepassen. 
Ma IF.2.3.   Zelfstandig fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek verrichten. 
Ma IF.2.4.   Gevorderde kennis in diverse vakgebieden geïntegreerd en creatief toepassen. 
 
Competentiegebied 3: Intellectuele competentie 
 
Ma IF.3.1.   Analytisch, synthetisch, probleemvoorkomend en probleemoplossend denken. 
Ma IF.3.2.    Complexe problemen zelfstandig analyseren. 
Ma IF.3.3.   Onderzoeksgericht denken en handelen. 
Ma IF.3.4.   Een wetenschappelijke nieuwsgierigheid en een ingesteldheid tot levenslang leren 

bezitten. 
Ma IF.3.5.   Zelfstandig en oplossingsgericht reflecteren over het eigen functioneren in een 

complexe context. 
 
Competentiegebied 4: competentie in samenwerken en communiceren 
 
Ma IF.4.1.   Eigen onderzoek schriftelijk en mondeling rapporteren. 
Ma IF.4.2.   Communiceren en samenwerken in een multidisciplinaire professionele omgeving. 
 
 Competentiegebied 5: maatschappelijke competentie 
 
Ma IF.5.1.   Ethisch en deontologisch handelen bij de uitoefening van het beroep. 
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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 specifie-
ke regeling om de vakken te spreiden over twee studiejaren; daarbij wordt gestreefd naar pakketten 
van 28 à 32 studiepunten per deeltijds studiejaar. De masterproef wordt steeds afgelegd in het af-
studeerjaar.  
Opmerking: zie ook 2.2 Stage. 
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2 Praktische informatie 
 

2.1 CENTRAAL MELDINGSPUNT 
 
• De studenten melden hun keuzevakken, (voorlopige) titel van het eindwerk, labo en promotor 

bij de verantwoordelijke van de respectieve universiteit vóór 1 november.  
 

• Onderstaande gegevens worden vóór 15 november door de respectieve verantwoordelijken 
doorgegeven aan het centraal meldingspunt: stamnummer, naam, voornaam, geboortedatum, 
adres, telefoonnr., vakken, keuzevakken, titel van het eindwerk, labo en promotor. 

 
• Het centraal meldingspunt bevindt zich op de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen van de 

Universiteit Gent: 
 
UGent – Faculteit Farmaceutische Wetenschappen 
Studentenadministratie: Tamara Nachtegael en Rita Jacobs;  
Administratieve coördinatie - Lessenrooster: Els Vansteenkiste – Caroline Van den heede;  
Ottergemsesteenweg 460, 9000 Gent. 
Tel.:  09/264.80.32 
E-mail:  fsa.fw@ugent.be; Els.Vansteenkiste@UGent.be;  

Caroline.Vandenheede@UGent.be. 
 

• De interuniversitaire stuurgroep bestaat uit de coördinatoren van de verschillende universitei-
ten: 

o UGent:  Prof. dr. apr. J.P. Remon & Prof. dr. apr. T. De Beer 
o KULeuven:   Prof. dr. apr. G. Van den Mooter 
o VUB:   Prof. dr. apr.  Y. Vander Heyden 
o UA:   Prof. dr. apr. R. Kemel  

 
• Ombudspersonen: prof. dr. apr. P. Declerck (KULeuven), met prof. dr. apr. E. Adams (KULeuven) 

als plaatsvervanger. 
 

2.2 STAGE 
 

Na de interuniversitaire opleiding industriële farmacie zijn de afgestudeerden houder van het diplo-
ma Master in de Industriële Farmacie. 
Om het beroep ten volle te kunnen uitoefenen moeten zij echter door de minister van Volksgezond-
heid ingeschreven worden op de lijst van bevoegde personen (cfr. artikel 84 en artikel 211 van het 
KB van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig ge-
bruik). 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 lidstaat van 
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de E.U., die houder is van een vergunning tot industriële fabricage van geneesmiddelen afgegeven 
door de bevoegde instantie. 
Deze stage van zes maanden valt volledig buiten de universiteit.  
 
De afgestudeerden die onbezoldigde stage lopen en niet zijn ingeschreven als werknemer in de on-
derneming kunnen zich inschrijven voor een permanente vorming (aan de UGent, de KULeuven of 
de UA). 
Concreet betekent dit: 

• De houder van de graad van Master Industriële Farmacie kan zich inschrijven voor de per-
manente vorming die leidt tot het behalen van een certificaat.  

• Deze permanente vorming bestaat uit een voltijds onbezoldigde stage van zes maanden, 
waarin de student de nodige ervaring verwerft met betrekking tot de kwalitatieve en kwanti-
tatieve analyse van geneesmiddelen en met betrekking tot de proeven en het nazicht 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 kan een attest voor kinderbijslag aanvragen.  

- tot en met de maand waarin de student 25 jaar wordt; 
- op voorwaarde dat de student tijdens het academiejaar ingeschreven is en blijft 

voor minstens 27 studiepunten, met een diploma-, credit- en/of examencontract.   
• Ziekteverzekering: de student kan het bijzonder attest van inschrijving nodig voor de ziekte-

verzekering krijgen. Hierdoor kan de student in de ziekteverzekering persoon ten laste blij-
ven of als student (ouder dan 25) verzekerd worden. 

• Verzekering:  
UGent: Tijdens goedgekeurde onbezoldigde stages is de student verzekerd voor arbeidson-
gevallen en voor burgerlijke aansprakelijkheid op de stageplaats. Voor meer info, 
zie: https://www.ugent.be/student/nl/studeren/administratie/verzekering/ao 
Vóór de aanvang van de stage moet een stageovereenkomst gesloten worden tussen de 
UGent, de stage-instelling en de stagiair (procedu-
re: http://www.ugent.be/nl/onderwijs/administratie/verzekering/stage) . Dit houdt ook het 
opstellen in van:  
-  een risicoanalyse van de werkplaats 
-  een werkpostfiche 
De stagegever ondertekent deze documenten en bezorgt deze aan de stagiair. Ter gelegen-
heid van het medisch onderzoek voorafgaand aan de stage legt de stagiair de ingevulde en 
ondertekende documenten voor aan het departement Medisch Toezicht van de Interne 
Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk van de Universiteit Gent. De stagegever 
verzoekt de Universiteit Gent om in te staan voor het medisch toezicht, waarmee de Univer-
siteit Gent instemt en waarvan zij een attest zal afleveren.  
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: 
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1. De student is ingeschreven voor een Permanente Vorming ‘Getuigschrift Industriële 
Farmacie’. 

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 ma-

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

Er dient een overeenkomst voor de studiestage te worden gesloten tussen de KULeuven, de 
stage-instelling en de stagiair. Een afschrift wordt gestuurd naar de verzekeringsdienst (ver-
plicht als de stage in het buitenland wordt volbracht). Een model voor dergelijke overeen-
komst kan via het secretariaat van de faculteit worden verkregen. 

 
Studenten die ingeschreven zijn in de Permanente Vorming ‘Getuigschrift Industriële Farma-
cie’ zijn onderworpen aan de wetgeving op het welzijn op het werk. Het eerder verworven 
attest (IDEWE) ivm het gezondheidsonderzoek dat de student heeft ondergaan in het kader 
van de masteropleidingen van de K.U.Leuven blijft geldig voor onderhavige stage en wordt 
door de student aan de stage-instelling overgemaakt. Tevens wordt in overleg met de stage-
instelling een risico-analyse opgesteld en wordt zonodig een bijkomend medisch onderzoek 
geregeld (via studentensecretariaat). 
UA: Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw faculteit. 

• 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 werkloosheid 
stelt dat enkele vrijwillige stages die eenzijdig kunnen worden beëindigd bij een werkaan-
bieding verenigbaar zijn met een inschrijving als werkzoekende. 

• Waarschuwing: de stage van 6 maanden is onbezoldigd. Wees voorzichtig met het aanvaar-
den van “onkostenvergoedingen”. Dit kan leiden tot het verliezen van het statuut als stu-
dent, problemen met de fiscus, risico op boetes.  

 
 

2.3 ERKENNING VAN NIET-APOTHEKERS ALS BEVOEGD PERSOON 
 

Kunnen eveneens erkend worden als bevoegd persoon indien zij het bewijs leveren theoretisch en 
praktisch onderricht gevolgd te hebben op academisch niveau in ten minste de volgende basisvak-
ken: 

- 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 gevolgd te 
hebben op academisch niveau in ten minste de volgende vakken van gevorderde kennis: 
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- 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 (7 STP) 
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 

 
 
Dejaegher 
 
Adams 
Van Schepdael 
Van Eeckhaut 
 
Nelis 
Adams 

 
 

15 
 

5 
5 
5 
 

7 
6 

  

   43  43 
2 Biotechnologie (3 STP) 
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 (9 STP) 
3.1 Farmaceutische technologie 
3.1.1 Deel 1 
3.1.2 Deel 2 
3.1.3 Deel 3 
3.2 Optimalisatietechnieken 
3.3 Bedrijfsbezoeken 

 
 
UGent 
KUL 
UGent 
VUB 
 

 
 
De Beer 
Van den Mooter 
De Beer 
Vander Heyden 

 
 

15 
20 
15 
5 

 
 
 
 
 
 

15 

 

   55 15 70 
4 Beheer, wetgeving, economie (8 STP) 
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 

 
UA 
KUL 
 
VUB 
UA 
UGent 
UA 

 
Vanderstraeten 
Van Santvliet 
 
Van Eeckhaut 
Vlietinck 
De Spiegeleer 
Van Berendoncks 
 

 
15 
10 

 
 
 

10 
15 

 
2.5 

 
 

2.5 
2 
3 
 

 

   50 10 60 
5 Klinisch onderzoek (6 STP) 
5.1 Design klinische studies 
5.2 Evaluatie, biostatistiek 
5.3 GCP 

 
UGent 
UA 
UA 

 
Brusselle 
Vangeneugden 
Van Dyck 

 
10 
10 
10 

 
5 
5 
5 

 

   30 15 45 
6 Keuzevakken (3 STP) 
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 

 
 
 
KUL 
KUL 
VUB 
 

 
 
 
Lescrinier 
Rozenski 
Vander Heyden 
 

 
 
 
 
 

10 
 

 
 
 

5 
5 
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  Docent HOC sem totaal 
6.2.1 Preformulatie 
6.2.2 Verpakking 
6.3 Klinisch onderzoek 
6.3.1 Bio-equivalentie 
6.3.2 Toxicologie in het geneesmiddelenon-

derzoek 

KUL 
UA 
 
KUL 
Janssen 

Van den Mooter 
Kemel 
 
Verbeeck 
Teuns 

 
10 

 
10 
10 

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 (24 STP) 

 

 
600 

 

Opmerking: het gedetailleerde lessenrooster wordt bekendgemaakt eind december/begin januari. 

De lessen gaan door tijdens het tweede semester. 

 

3.2 TOELICHTING IN VERBAND MET HET EXAMENREGLEMENT 
 

3.2.1. Algemeen 

Het interuniversitair examenreglement is van toepassing en wordt hieronder integraal weergegeven: 
 
Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire masteropleidingen waarvoor in-
schrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit  
 
Toelichting 
Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing van het gelijkheidsbeginsel bij de beoorde-
ling van studieresultaten in de specifieke genoemde context te garanderen.  
 
1. Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 
Dit reglement legt de regels vast voor het verloop van en de beraadslaging over de examens die afge-
legd worden in het kader van interuniversitaire masteropleidingen waarvoor inschrijving kan worden 
genomen aan meer dan één universiteit.  
Het reglement is van toepassing aan de HUB-KUBrussel, de Katholieke Universiteit Leuven, de Univer-
siteit Hasselt, de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel en is van 
kracht voor elke interuniversitaire masteropleiding waarvoor de geldigheid van dit interuniversitair 
examenreglement wordt ingeschreven in de betrokken interuniversitaire overeenkomst.  
Voor de betrokken interuniversitaire masteropleidingen komt dit examenreglement dan in de plaats 
van de aan elke deelnemende universiteit eigen geldende examenreglementen. 
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Artikel 2 
Wijzigingen en aanvullingen aan dit examenreglement moeten door de respectieve universiteitsbe-
sturen goedgekeurd zijn vóór 1 juli voorafgaand aan het desbetreffende academiejaar. 
 
2. Organisatie van de examens 
 
Artikel 3 
Vóór 1 juli voorafgaand aan het desbetreffende academiejaar wordt door alle deelnemende instellin-
gen informatie over het volgende bekendgemaakt: 
- doelstellingen en inhoud van het opleidingsonderdeel 
- de examenstof en de wijze van examineren; 
- het aantal examenkansen per academiejaar verbonden aan het opleidingsonderdeel; 
- de wijze waarop het examencijfer tot stand komt en de evaluatiecriteria; 
- de algemene programmering van de examens; 
 
Artikel 4 
Vóór aanvang van het academiejaar en in elk geval voor er examens hebben plaatsgevonden, wor-
den de namen van de voorzitter, de secretaris van de betrokken examencommissie, de ombudsper-
soon en de administratief verantwoordelijke voor de examenregeling vermeld, en waar en wanneer 
zij bereikbaar zijn. 
De examenroosters worden, in elke deelnemende universiteit, ten minste drie weken vóór het begin 
van de betrokken examenperiode bekendgemaakt aan de studenten. Bij de opmaak van het examen-
rooster wordt voor elke student(e) een redelijke spreiding van de examens nagestreefd. 
 
3. Aard en samenstelling van de examencommissie - examinatoren 
 
Artikel 5 
De interuniversitaire stuurgroep of opleidingscommissie richt per opleiding één examencommissie op 
die kan optreden als examencommissie voor het geheel van de opleiding of als tussentijdse examen-
commissie. 
 
De examencommissie voor het geheel van de opleiding is representatief samengesteld en omvat ten 
minste zes stemgerechtigde leden, waarvan uit elke betrokken instelling ten minste één stemgerech-
tigd lid afkomstig is. Om geldig over een student te beslissen moet ten minste de helft van de com-
missieleden aan de beraadslaging deelnemen. 
 
De examencommissie wijst onder haar leden een voorzitter en een secretaris aan. 
 
Aan de werking van een examencommissie kan worden deelgenomen met 
raadgevende stem door: 
- de ombudspersoon; 
- een medewerker die de deliberatie administratief voorbereidt en de studietrajectbegeleider. 
 
Artikel 6  
In geval van bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad tussen een student(e) en de exa-
minator of in geval de examinator meent dat er een potentieel belangenconflict speelt, verzoekt de 
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examinator de voorzitter van de examencommissie een plaatsvervanger aan te wijzen. Indien de 
examinator de studenten niet kan ondervragen wegens overmacht, wijst de voorzitter van de exa-
mencommissie eveneens een plaatsvervanger aan. 
 
4. Verloop van de examens 
 
Artikel 7 
Examinatoren en student(e)en houden zich strikt aan de vastgelegde examenregeling. Examens kun-
nen enkel om zwaarwichtige redenen verplaatst worden.  
De voorzitter van de examencommissie of zijn/haar plaatsvervanger treft dan na overleg met de be-
trokken partijen, een nieuwe regeling, met kennisgeving aan de administratief verantwoordelijke 
voor de examenregeling.  
 
Artikel 8 
Om zwaarwichtige redenen kan een student(e) toestemming krijgen om examens op een andere dan 
de vastgestelde wijze af te leggen. De student(e) richt daartoe op het ogenblik van inschrijving of on-
verwijld nadat de reden is ontstaan een schriftelijk verzoek aan de voorzitter van de examencommis-
sie. 
 
Artikel 9 
Alle examens zijn openbaar en worden, behalve ingeval van zwaarwichtige redenen vast te stellen 
door de voorzitter van de examencommissie, afgenomen in een lokaal van één van de deelnemende 
universiteiten. 
Een student(e) of een examinatorheeft het recht voor een ondervraging de aanwezigheid van een 
waarnemer te vragen. De waarnemer mag geen student(e) zijn die in hetzelfde academiejaar door de 
examinator wordt ondervraagd of een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad. De stu-
dent(e)/de examinator richt dit verzoek schriftelijk tot de voorzitter van de examencommissie. 
 
Artikel 10 
Het examenresultaat van een opleidingsonderdeel wordt in een geheel getal van 0 tot 20 op een to-
taal van 20 punten uitgedrukt. Het examenresultaat kan ook uitgedrukt worden in een niet-
numerieke beoordeling, zijnde “geslaagd” of “niet geslaagd”. 
Bij de berekening van het examencijfer worden de samengetelde resultaten van de student(e) afge-
rond naar het onderliggend cijfer voor de decimalen < 0.5 en naar boven voor de decimalen > of = 
0,5. 
 
Artikel 11 
Een student(e) die niet aan alle examens deelneemt of deelname aan de examens stopzet, deelt dit 
onverwijld mee aan de administratief verantwoordelijke voor de examenregeling. 
 
Artikel 12 
Als onregelmatigheid wordt beschouwd elk gedrag van een student(e) in het kader van een examen 
waardoor deze het vormen van een juist oordeel omtrent de kennis, het inzicht en/of de vaardighe-
den van hemzelf dan wel van andere student(e)en geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt of poogt 
te maken. 
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Het plegen van plagiaat is een onregelmatigheid die bestaat uit elke overname van het werk (ideeën, 
teksten, structuren, beelden, plannen, …) van zichzelf of van anderen, op identieke wijze of onder 
licht gewijzigde vorm en zonder adequate bronvermelding. 
 
Indien een examinator vermoedt dat een student(e) bij een examen een onregelmatigheid heeft ge-
pleegd, brengt deze de voorzitter van de examencommissie onverwijld op de hoogte van de feiten. 
Ingeval de verantwoordelijke lesgever vermoedt dat een student(e) plagiaat heeft gepleegd, wordt 
de voorzitter van de examencommissie eveneens onverwijld op de hoogte gebracht. 
Indien de feiten bewezen worden, kan de examencommissie voor het geheel van de opleiding beslis-
sen over het al dan niet opleggen van een examentuchtsanctie.In afwachting van een uitspraak van 
de examencommissie over een gemelde onregelmatigheid, mag de student(e) zijn examens verder 
afwerken 
De student(e) heeft het recht vóór elke beslissing over een begane onregelmatigheid gehoord te wor-
den. De ombudspersoon wordt uitgenodigd om aanwezig te zijn. De student(e) heeft recht op inzage 
in het dossier. Hij kan zich tijdens het verhoor door een raadsman laten bijstaan. 
 
 
De examencommissie kan beslissen tot volgende examentuchtsancties: 
- een 0/20 op het examen of werkstuk van het opleidingsonderdeel of onderdeel ervan; 
- geen cijfers toekennen voor alle examens in de betrokken examenperiode; 
- afwijzing: de student(e) kan zich ten vroegste inschrijven voor het volgende academiejaar. De 
afgewezene verliest alle examencijfers behaald in de betrokken examenperiode; 
- uitsluiting: onmiddellijke stopzetting van de inschrijving in het lopende academiejaar en het 
verbod tot inschrijving in het volgende academiejaar aan alle deelnemende instellingen 
De ernst van de overtreding en de strafmaat worden beoordeeld aan de hand van de volgende ele-
menten: 
- aard en omvang van de onregelmatigheid/plagiaat; 
- de ervaring van de student(e); 
- de intentie om het bedrog te plegen. 
 
5. Vaststellen van examenresultaat 
 
Artikel 13 
Een student(e) is geslaagd voor een opleidingsonderdeel indien hij/zij tenminste 10/20 of de beoorde-
ling “geslaagd” heeft behaald. 
Voor de berekening van het gemiddelde over een gehele opleiding wordt het resultaat behaald voor 
een opleidingsonderdeel gewogen volgens het aantal studiepunten verbonden aan het opleidingson-
derdeel. Opleidingsonderdelen waaraan een niet-numerieke beoordeling werd toegekend, worden 
niet opgenomen in de berekening. 
Bij de berekening van het gemiddeld eindresultaat worden de samengetelde resultaten van de stu-
dent(e) afgerond naar het onderliggend percentage voor de decimalen 0,1-0,4 en naar boven voor de 
decimalen 0,5-0,9. 
 
Artikel 14 
Een student(e) is geslaagd voor een opleiding indien hij/zij voor alle opleidingsonderdelen van de op-
leiding een creditbewijs of een vrijstelling heeft behaald. 
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Artikel 15 
De examencommissie legt bij de beraadslaging voor elke door haar beoordeelde student(e) met de 
inachtneming van de artikels 13 en 14, het totaal examenresultaat vast.  
De examencommissie beslist aldus of een geslaagde student(e) de volgende graad van verdienste 
krijgt: 
• grootste onderscheiding, vanaf 85% 
• grote onderscheiding, vanaf 77% 
• onderscheiding, vanaf 68% 
• op voldoende wijze, tot en met 67% 
Voor de studenten waarvan het resterende programma op grond van vrijstellingen gereduceerd is tot 
minder dan de helft van de totale studieomvang van de opleiding, beperkt de beslissing van de exa-
mencommissie zich enkel tot een beslissing over het slagen of niet-slagen voor dat resterende gedeel-
te.  
 
6. Beraadslaging 
 
Artikel 16 
Tijdstip en plaats van de beraadslaging worden ten minste drie weken op voorhand vastgelegd. 
Een lid dat verhinderd is, deelt dit onverwijld aan de voorzitter mee. 
Om geldig over een student(e) te beslissen moet ten minste de helft van de commissieleden aan de 
beraadslaging deelnemen. Alle niet-verhinderde leden nemen betreffende elke student(e) aan de be-
raadslaging deel.  
 
Artikel 17 
Aan de hand van een puntenlijst overloopt de examencommissie gezamenlijk de studieresultaten van 
elke student(e) afzonderlijk en valideert de resultaten van destudent(e). 
De examencommissie kan tijdens de deliberatie examencijfers enkelaanpassen ingeval van een mate-
riële vergissing, een grove onregelmatigheid of een kennelijke onredelijkheid. 
Tenzij een lid van de examencommissie of de ombudspersoon een stemming vraagt, geldt het voor-
stel van de voorzitter als beslissing. 
Stemmingen zijn niet geheim, tenzij een lid van de examencommissie of de ombudspersoon hierom 
verzoekt.  
Elk lid van de examencommissie heeft slechts één stem. Beslissingen door stemmen worden genomen 
bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij de stemmingen worden ongeldige stem-
men en onthoudingen niet meegerekend.  
Bij staking van stemmen geldt het voor de student(e) gunstigste voorstel als beslissing van de exa-
mencommissie. 
 
Artikel 18 
De leden van de examencommissie en alle personen die ter zitting aanwezig zijn, zijn tot geheimhou-
ding over de beraadslaging en de stemmingen verplicht. 
 
Artikel 19 
Van de beraadslaging wordt een verslag opgemaakt, ondertekend door de voorzitter en de secretaris 
van de examencommissie.  
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Dit verslag vermeldt datum en plaats van de beraadslaging en vermeldt de voor het bepalen van de 
resultaten gehanteerde criteria en voor elke student(e) de vaststelling of beslissing m.b.t. het resul-
taat, rekening houdend met artikel 15. 
Het beraadslagingsverslag omvat in voorkomend geval de vermelding dat er over de resultaten van 
bepaalde studenten gestemd is overeenkomstig artikel 17. 
In het verslag worden de examencijfers vermeld of een verwijzing naar de examencijfers die als bijla-
ge aan het verslag worden toegevoegd of die in een elektronisch bestand zijn opgenomen. 
Het beraadslagingsverslag bevat in voorkomend geval ook de gemotiveerde beslissingen genomen 
op grond van artikel 17, lid 2 enartikel 26. 
 
7. Bekendmaking van de examenresultaten 
 
Artikel 20 
De interuniversitaire stuurgroep of opleidingscommissie bepaalt de modaliteiten waaronder de resul-
taten in alle instellingen gelijktijdig worden bekendgemaakt. 
 
Artikel 21 
Kopijen van schriftelijke examens worden door de examinatoren gedurende 1 jaar na het einde van 
het betrokken academiejaar bewaard. In het kader van de bespreking van de examenresultaten heb-
ben studenten het recht inzage te krijgen van hun kopij. 
 
Artikel 22 
De bevoegde administratieve dienst van elke deelnemende universiteit zorgt ervoor dat de exami-
nandi binnen de veertien dagen na de bekendmaking hun individuele puntenscores en hun resultaten 
conform de bepalingen van artikel 20 ontvangen.  
 
8. Verwerven van creditbewijzen 
 
Artikel 23 
Een examenresultaat van 10 of meer of een beoordeling “geslaagd” levert de student(e) een credit-
bewijs op voor het desbetreffende opleidingsonderdeel. Dit creditbewijs blijft onbeperkt geldig bin-
nen de opleiding waar dit werd behaald. Na een periode van 5 academiejaren, waarbij deze periode 
ingaat in het academiejaar volgend op het academiejaar van het behalen ervan, kan een actualise-
ringsprogramma worden opgelegd. De beslissing hiertoe wordt genomen door de interuniversitaire 
opleidingscommissie of stuurgroep.  
 
9. Geschillenregeling 
 
Artikel 24 
Onregelmatigheden of conflicten tussen examinatoren en studenten die het correct verloop van de 
examens in het gedrang brengen, worden door de ombudspersoon of de betrokkenen zelf aan de 
voorzitter van de examencommissie meegedeeld. Deze neemt, zo nodig, voorlopige maatregelen om 
het correcte verloop van de examens te waarborgen. De examencommissie hoort in elk geval de par-
tijen die hierom verzoeken en neemt de uiteindelijke beslissing. 
 
Artikel 25 
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Als een materiële vergissing wordt vastgesteld na een beraadslaging, wordt dit binnen de 10 kalen-
derdagen formeel gemeld bij de voorzitter van de examencommissie.  
Een vergissing die niet leidt tot een minder gunstige beslissing ten aanzien van de student(e), wordt 
door de voorzitter en de secretaris van de examencommissie rechtgezet. De correctie wordt aan de 
student(e) meegedeeld. De voorzitter en de secretaris rapporteren hierover aan de hand van een ad-
dendum dat wordt toegevoegd aan het verslag van de beraadslaging. 
Als de vastgestelde vergissing wel leidt tot een minder gunstige beslissing ten aanzien van de stu-
dent(e), roept de voorzitter de examencommissie zo snel mogelijk opnieuw samen.  
De nieuwe beslissing wordt schriftelijk aan de student(e) meegedeeld. Tegen de nieuwe beslissing is 
conform artikel 26 opnieuw beroep mogelijk.  
 
Artikel 26 
Bij betwisting van een examenbeslissing of een examentuchtbeslissing kan de betrokken student(e) 
intern beroep aantekenen, eventueel met de hulp van de ombudspersoon, binnen een vervaltermijn 
van vijf kalenderdagen na de bekendmaking van het examenresultaat, bij de door de interuniversitai-
re stuurgroep aangewezen instantie. Het beroep leidt tot: 
• de gemotiveerde afwijzing van het beroep door de voorzitter van de beroepsinstantie op 
grond van onontvankelijkheid ervan; 
• een beslissing van de beroepsinstantie die de oorspronkelijke beslissing op gemotiveerde wij-
ze bevestigt, of herziet. 
De in het vorige lid bedoelde beslissingen van de beroepsinstantie worden aan de student(e) ter ken-
nis gebracht binnen een termijn van vijftien kalenderdagen, die ingaat op de dag na deze waarop het 
beroep is ingesteld. 
 
10. Studievoortgangsbewaking 
 
Artikel 27 
Voor de student geldt het systeem van studievoortgangbewaking van de instelling waar hij is inge-
schreven. De beslissing van een instelling tot weigering van inschrijving die aan een student wordt 
opgelegd, wordt erkend door elke partnerinstelling bij de overeenkomst 
 
11. Ombudspersoon,onverenigbaarheden en slotbepalingen 
 
Artikel 28 
De interuniversitaire stuurgroep of opleidingscommissie, wijst ten minste één ombudspersoon en een 
plaatsvervanger aan.  
Een lid van de examencommissie kan niet als ombudspersoon worden aangesteld. 
 
Artikel 29 
De ombudspersoon treedt op als bemiddelaar tussen examinatoren en studenten. 
De ombudspersoon woont de beraadslagingen bij. De ombudspersoon kan in een overleg door één of 
elk van de betrokken partijen gevraagd worden te bemiddelen. De ombudspersoon bezorgt aan de 
voorzitter van de interuniversitaire stuurgroep een verslag over zijn werkzaamheden. 
 
Artikel 30 
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Als voor de gevallen bedoeld in artikel 24 de voorzitter van de examencommissie of zijn/haar plaats-
vervanger zelf bij de betwisting betrokken zijn, worden zij door respectievelijk het oudste lid van de 
examencommissie en een door de rector van één van de deelnemende universiteiten aangeduide 
persoon vervangen. 
 
Artikel 31 
Het interuniversitair examenreglement treedt in werking met ingang vanaf het academiejaar 2010-
2011. In afwijking van artikel 2 nemen de interuniversitaire opleidingscommissie of stuurgroep met 
het oog op het academiejaar 2010-2011 zo spoedig mogelijk binnen dat academiejaar de door dit 
reglement opgelegde beslissingen. 
 
Artikel 32 
De studenten die in 2009-2010 of eerder reeds waren ingeschreven in een interuniversitaire master-
opleiding kunnen in het eerstvolgende academiejaar waarin ze zich inschrijven de onvoldoendes be-
houden waarvoor ze reeds gedelibereerd waren of volgens het toen geldende reglement een toleran-
tie aanvroegen. 
Zij mogen zich voor deze opleidingsonderdelen echter ook opnieuw inschrijven. De leerstof en de 
examenmaterie is die van het academiejaar waarin de student zich opnieuw inschrijft voor het oplei-
dingsonderdeel. 
 

3.2.2. Specifieke aanvullingen voor de opleiding Master in de industriële far-
macie bij het interuniversitair examenreglement 

 

• Alle opleidingsonderdelen (behalve de masterproef) omvatten meerdere deelvakken. De student 
dient voor álle deelvakken van een opleidingsonderdeel ten minste 8/20 te behalen om te kun-
nen slagen voor het opleidingsonderdeel. Indien de student voor één of meerdere deelvakken 
minder dan 8/20 behaalt, wordt het eindcijfer van het betreffende opleidingsonderdeel automa-
tisch herleid tot dit laagste cijfer bekomen voor één van de deelvakken. Indien de student voor 
alle deelvakken van een opleidingsonderdeel minstens 8/20 behaalt, wordt het eindresultaat be-
rekend rekening houdend met de gewichten van de deelvakken (zie 3.2.3.1).  

• Overdracht van examencijfers binnen éénzelfde academiejaar: 
Aan studenten die zich inschrijven voor de tweedekansexamenperiode 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 be-
staat uit deelvakken, moet hij slechts examen afleggen over de deelvakken waarvoor hij geen 10 
punten op 20 behaalde.  

• 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. 

• De diploma’s worden afgeleverd en ondertekend door de rector van de universiteit waar de stu-
dent ingeschreven is. Op het diploma wordt het interuniversitair karakter van de opleiding aan-
gegeven door het op gelijke wijze vermelden van alle deelnemende universiteiten. 
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• De examenresultaten behaald voor de keuzevakken worden geglobaliseerd tot 1 quotatie op 20. 

 

3.2.3.  Regels ivm quoteringen, wegingen, berekening gemiddelden, 
 

1. Quotering van de opleidingsonderdelen : gewicht van de deelvakken. 
 

1. Analyse en Kwaliteitscontrole (7 studiepunten):  
(a) Kwaliteitszorg     gewicht 1 
(b) Analytische basistechnieken   gewicht 1  
 b.1. Analytische scheidingstechnieken HPLC 
 b.2. Analytische basistechnieken CE 
 b.3. Monstervoorbereiding 
(c) Microbiologische technieken en hun validatie gewicht 1 
 c.1. Microbiologische technieken-antibiotica 
 c.2. Microbiologische technieken-steriliteit 
 

  x  = [(a) + (b1+b2+b3)/3 + (c1+c2)/2]/3 
 

2. Biotechnologie (3 studiepunten): 
(a) Biotechnologische geneesmiddelen 1  gewicht 1 
(b) Biotechnologische geneesmiddelen 2  gewicht 1 
 

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

3. Farmaceutische technologie (9 studiepunten)  
(a) Farmaceutische technologie  1   gewicht 2 
(b) Farmaceutische technologie  2   gewicht 2 
(c) Farmaceutische technologie 3   gewicht 2 
(d) Optimalisatietechnieken    gewicht 1 

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

4. Beheer, wetgeving en economie (8 studiepunten) 
(a) Bedrijfseconomie    gewicht 1 
(b) Wetgeving     gewicht 1 
(c) Regulatory affairs    gewicht 1 
(d) Beheer en kwaliteitszorg    gewicht 1 
 

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

5. Klinisch Onderzoek (6 studiepunten) 
(a) Design klinische studies    gewicht 1 
(b) Evaluatie, biostatistiek    gewicht 1 
(c) GCP      gewicht 1 
 

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

6. Keuzevakken (3 studiepunten) 
(a) Analyse      gewicht 1 
(b) Technologie     gewicht 1 
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(c) Klinisch onderzoek    gewicht 1 
  

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

 7.   Masterthesis (24 studiepunten) 
 
2. Berekening algemeen gemiddelde  
 
Voor de berekening van het gemiddelde over de gehele opleiding wordt het resultaat behaald voor 
een opleidingsonderdeel gewogen volgens het aantal studiepunten verbonden aan het opleidings-
onderdeel. 
 
3. Voorwaarden voor slagen 
 
Een student is geslaagd voor de opleiding indien hij/zij voor alle opleidingsonderdelen tenminste 
10/20 heeft behaald. Indien niet geslaagd wordt overdracht van punten toegekend voor alle oplei-
dingsonderdelen waarvoor > 10/20 is behaald. Binnen eenzelfde academiejaar moeten voor de op-
leidingsonderdelen waarvoor < 10/20 is behaald, alleen de deelvakken met < 10/20 herkanst wor-
den.  
 
4. Toekenning van graden 
 

- Grootste onderscheiding vanaf 85 % 
- Grote onderscheiding vanaf 77 % 
- Onderscheiding vanaf 68 % 
- Op voldoende wijze, tot en met 67% 

 
Conform het algemeen examenreglement is de jury soeverein hiervan af te wijken mits motivatie en 
geldige stemming. 
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3.3 BEKNOPTE CURSUSINHOUDEN 
 
    
1. Analyse en kwaliteitscontrole (43u) 

 
 
Coördinatoren :  Prof. dr. E. Adams (KULeuven) 

  Prof. dr. A. Van Eeckhaut (VUB) 
 
 

1.1. Kwaliteitszorg: 15u 
 

Methodevalidatie: B. Dejaegher (VUB) (15u) 
Methodevalidatie heeft tot doel aan te tonen dat een analytische methode geschikt is voor de be-
oogde toepassing. 
Verschillende richtlijnen voor methodevalidatie (ICH, USP, SFSTP,…) worden in de cursus besproken. 
Daarbij wordt o.a. aandacht besteed aan de gebruikte terminologie voor de verschillende validatie-
parameters (precisie, accuraatheid/juistheid, detectie- en kwantificatielimiet, selectiviteit, 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 besproken en 
aan de hand van talrijke voorbeelden geïllustreerd. Verschillende experimentele benaderingen voor 
het evalueren van o.a. de precisie, de juistheid en de lineariteit van de ijklijn worden voorgesteld. 
 
Examen: schriftelijk open boek 
 
1.2. Analytische basistechnieken: 15u 
 
Scheidingstechnieken: E. Adams en A. Van Schepdael (KULeuven) (10u) 
In een kort overzicht van tien uur worden enkele belangrijke scheidingstechnieken besproken die 
gebruikt worden in de geneesmiddelenanalyse. Naast vloeistofchromatografie worden capillaire 
elektroforese en gaschromatografie in de kijker geplaatst. De theorie in verband met deze tech-
nieken 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 
 
Monstervoorbereiding: A. Van Eeckhaut (VUB) (5u) 
De monstervoorbereiding als deel van het analyseproces wordt in deze lessenreeks besproken. Een 
overzicht wordt gegeven van de verschillende technieken met nadruk op automatiseerbare metho-
des zoals vaste fase extractie en extractie via dialyse. Richtlijnen voor de bepaling van de extractie-
strategie in functie van de aard van de te extraheren componenten en de matrix waarin ze zich be-
vinden worden geïllustreerd met praktische voorbeelden uit de farmaceutische- en bioanalyse. 
 
Examen: schriftelijk met gebruik van cursusnota’s 
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1.3. Microbiologische technieken en hun validatie: 13u 
 
Bepaling van antibiotica: H. Nelis (UGent) (7u) 
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 prepara-
ten. Er wordt vooral gestreefd naar het verschaffen van inzicht in de mathematische/statistische 
concepten die aan de basis van deze methoden liggen. 
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 ver-
schillende 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 uitvoering en mathematisch/statistische aspecten. 
 
Examen: schriftelijk 
 
Steriliteitstesten en Pyrogenen: E. Adams (KULeuven) (6u) 
 
Steriliteitstesten 
Steriliteit is van toepassing is op tal van farmaceutische stoffen, preparaten en voorwerpen. De oor-
zaken van mogelijke besmetting en te nemen voorzorgen bij zowel de bereiding van steriele pro-
ducten als bij steriliteitstesten komen aan bod. Van de klassieke testmethode worden de toepas-
baarheid, keuze van de voedingsbodems, controle-indicatoren, incubatietijden en -temperaturen 
besproken. De verschillende stappen van het onderzoek met inbegrip van de aflezing en interpreta-
tie van de resultaten worden kritisch geëvalueerd. Tot slot volgen enkele alternatieve methoden om 
de microbiologische kwaliteit van farmaceutische producten te controleren. 
 
Pyrogenen 
De identiteit en de mogelijke oorzaken van aanwezigheid van pyrogenen in farmaceutische stoffen 
en preparaten wordt belicht. Het onderzoek op pyrogenen bestaat uit het meten van de verhoging 
van de lichaamstemperatuur van konijnen na intraveneus inspuiten van een steriele oplossing van 
het te onderzoeken product. De voorwaarden waaraan de behuizing van de dieren moet voldoen, de 
te gebruiken apparatuur, het voor- en eigenlijke onderzoek alsmede de interpretatie van de resulta-
ten worden besproken. Vervolgens komt de relatie tussen pyrogenen en bacteriële endotoxinen aan 
bod. De bacteriële endotoxinetest wordt verder uitgediept waarbij naast de achtergrond ook ver-
schillende varianten behandeld worden. Aanbevelingen voor de te volgen procedure, validatie en te 
nemen voorzorgen worden gegeven. 
 
Examen: schriftelijk 
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2. Biotechnologie (20u + 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): D. Deforce (UGent) (10u) 
Biotechnologische geneesmiddelen en technieken worden besproken in het licht van een opleiding 
tot industrie-apotheker. De principes van de recombinant DNA-technologie toegepast bij de berei-
ding van biotechnologische geneesmiddelen  worden besproken. Nadruk wordt gelegd op diverse 
aspecten van GLP en kwaliteitscontrole van biotechnologische geneesmiddelen. De regulatoire as-
pecten worden aangehaald. Belangrijke biotechnologische geneesmiddelen worden besproken met 
de nadruk op monoklonale antilichamen, monokinen en lymfokinen.  Het belang van biotechnolo-
gische geneesmiddelen bij kanker en immuunziekten  wordt uitgelegd. 
De problemen bij de drug delivery voor een proteïnen en anti-sense nucleotiden als biotechnolo-
gische geneesmiddelen worden behandeld, samen met de mogelijke oplossingen. De nieuwe bio-
technologische trends worden gevolgd en besproken. 
 
Examen: schriftelijk 
 
Biotechnologische geneesmiddelen (II): P. Declerck (KULeuven) (10u) 
In dit onderdeel van de cursus wordt getracht met behulp van actieve interactie met de studenten 
een overzicht te geven van de huidige mogelijkheden binnen het domein van de farmaceuti-
sche/biomedische biotechnologie. Dit gebeurt op basis van hun voorkennis i.v.m. r-DNA technologie. 
Vervolgens wordt een overzicht besproken van de mogelijke expressiesystemen en hun respectieve-
lijke voor- en nadelen.  In aansluiting daarop worden de verschillende fermentatiewijzen en bioreac-
toren besproken. Tenslotte wordt een overzicht gegeven van de mogelijke isolatie- en zuiveringsme-
thoden 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 ande-
re processen (bijv. de zuivering). Dit alles wordt ook telkens gesitueerd in het kader van de vereisten 
voor een degelijk registratiedossier. 
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. 
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) 
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3. Farmaceutische technologie (55u + 15u SEM) 

 
 
Coördinatoren:  Prof. dr. T. De Beer (UGent) en Prof. dr. G. Van den Mooter (KULeuven) 
 
 
3.1 Farmaceutische Technologie: T. De Beer (UGent), G. Van den Mooter (KULeuven) (50u) 
 
Deel I -  T. De Beer (UGent) (15u)  
Gebouwen, lay-out, design en afwerking, luchtbehandeling, waterbehandeling, materialen, validatie 
De cursus geeft een inleiding tot algemene begrippen van GMP en validatie en behandelt basisprin-
cipes in design en lay-out van gebouwen, water- en luchtbehandelingssystemen, industriële appara-
tuur voor sterilisatie, pompen en filtratie en een overzicht van materialen gebruikt in de farmaceu-
tisch industriële sector (staal, polymeren, enz.). 
Ter illustratie van het farmaceutisch technische luik worden 5 geleide bezoeken georganiseerd bij 
farmaceutische bedrijven en hun toeleveringssector. 

 
Examen: schriftelijk 
 

 
Deel II -  G. Van den Mooter (KULeuven) (20u) 
 
Deze cursus beoogt de studenten een inzicht te geven in de technologische vereisten bij de industri-
ele productie van steriele preparaten en van vaste orale toedieningsvormen.  
In het eerste deel van de cursus worden de verschillende industriële sterlisatietechnologieën be-
sproken. Na twee inleidende hoofdstukken over warmteoverdracht en 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 sterili-
serende filtratie en depyrogenatie toegelicht. 
In het tweede deel wordt de productontwikkeling van vaste orale toedieningsvormen geschetst met 
de klemtoon op de procesontwikkeling. Verschillende eenheidsoperaties die van belang zijn bij de 
ontwikkeling van vaste doseervormen zoals deeltjesgrootteverkleining, mengen, granuleren, drogen 
en comprimeren/compacteren, komen uitgebreid aan bod. Daarbij worden de karakteristieken van 
geschikte industriële apparatuur vergeleken en  wordt de problematiek van opschalen aan de hand 
van voorbeelden geschetst. 

 
Examen: schriftelijk 
 
Deel III – T. De Beer (UGent) (15u) 
 
Farmaceutische productie gebeurt traditioneel aan de hand van batchprocessen, waarbij de kwaliteit 
geëvalueerd wordt op een beperkt aantal random geselecteerde stalen aan de hand van off-line la-
boratorium analyses. Bovendien zijn deze batchprocessen veelal onbegrepen en inefficiënte black-
box systemen. Proces Analytische Technologie (PAT) heeft tot doel productieprocessen te ontwikke-
len, analyzeren en controleren op basis van in-line, on-line of at-line metingen van kritische proces- 
en formulatieparameters tijdens het productieproces, teneinde de eindproductkwaliteit te garande-
ren. Kwaliteit dient niet getest te worden in producten, maar ingebouwd te worden (Quality-by-
Design, QbD). Het is aldus de doelstelling real-time informatie te verkrijgen van alle kritische proces-
aspecten en het proces naar zijn gewenste status te leiden (bijvoorbeeld op basis van feedback en 
feedforward controle algoritmes), en eventueel onmiddellijke vrijgave mogelijk te maken. De im-
plementatie van PAT systemen in farmaceutische productieprocessen wordt sterk aangemoedigd 
door de regelgevende overheden (vb. FDA en EMA). 
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De cursus zal focussen op de wetenschappelijke domeinen die PAT implementatie in farmaceutische 
productieprocessen ondersteunen. Daartoe is de cursus opgebouwd uit 8 hoofdstukken: (1) inleiding 
tot Quality-by-Design en Proces Analytische Technologie voor farmaceutische productieprocessen; 
(2) proces analytische technieken voor farmaceutische productieprocessen; (3) materiaal karakteri-
satie in de procesomgeving; (4) empirische modellering van farmaceutische processen; (5) inleiding 
tot risk analysis en risk management; (6) inleiding tot mechanistische modellering en simulaties van 
farmaceutische processen; (7) inleiding tot procescontrole systemen; (8) de regulatory aspecten van 
QbD en PAT. 
 
Examen:schriftelijk 
 

 
3.2. Optimalisatietechnieken: Y. Vander Heyden (VUB) (5u) 
 
Optimalisatietechnieken 
De cursus geeft een inleiding tot het gebruik van formele optimisatietechnieken (experimental de-
sign) voor de snelle ontwikkeling van optimale geneesmiddelvormen. Dit gebeurt aan de hand van 
echte voorbeelden met een minimum aan theorie. Zo wordt factorieel design uitgelegd 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, friabi-
liteit, enz. van tabletten te bekomen. Bij de interpretatie,  wordt de nadruk gelegd op de visuele 
aanpak, de statistische methodologie wordt slechts vermeld. 
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: T. De Beer (UGent) 
Er zijn 4 à 6 fabrieksbezoeken voorzien waarvan de data later worden medegedeeld. Het betreft zo-
wel producerende farmaceutische als toeleveringsbedrijven. 
De fabrieksbezoeken maken integraal deel uit van het programma en zijn dus verplicht. 
De voorbije jaren werden de volgende farmaceutische bedrijven bezocht: Janssen Pharmaceutica, 
Pfizer, Sanico, UCB Pharma, Qualiphar, Alcon. 
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4. Beheer – Wetgeving – Economie (50u  + 10u SEM) 

 
 
Coördinator:  Prof. dr. R. Kemel (UA) 

 
4.1. Bedrijfseconomie: Johanna Vanderstraeten (UA) (15u +2,5u SEM) 
 
1. Doel  
 
• Basiskennis omtrent begrippen, methoden en instrumenten m.b.t. het management van een 

organisatie, en meer bepaald het strategisch management van een organisatie  
• Basisinzicht in de globale samenhang van strategisch management van een organisatie  
• Basisvaardigheden in het (professioneel, methodisch en kritisch) aanwenden van deze kennis en 

inzichten bij een strategische analyse van een organisatie 
• Basisvaardigheden voor de uitoefening van junior kaderfuncties (vb. bedrijfsrelevante informatie 

verzamelen, bedrijfsdocumenten doornemen, gerichte informatienetwerken uitbouwen, com-
municeren, verslagen opstellen, presenteren, zichzelf organiseren in functie van deadlines, …)  

• Het (strategisch) management jargon begrijpen om als waardige gesprekspartner in multidisci-
plinaire teams in organisaties te kunnen functioneren 

• Kunnen begrijpen van persberichten over de strategie van ondernemingen 
 
2. Opbouw  
 
• In het theoretische deel worden concepten en hedendaagse trends in management (strategie en 

organisatie) besproken. Er wordt aandacht besteed aan de basisbegrippen en concepten zodat 
men in staat is om een strategische analyse van een organisatie uit te voeren. Er wordt voorna-
melijk aandacht besteed aan concrete methodes om tot strategieformulering te komen, met 
name omgevingsanalyse en de analyse van competenties. De cursus zoekt zo een evenwicht tus-
sen twee scholen in de theorie van management: het industriele economie perspectief en de 
zgn. ‘Resource Based View’.  

• In het praktijkgedeelte, dat deels parallel loopt met deel 1, passen de studenten de theoretische 
kennis toe in een reële organisatie naar keuze (focus kan, maar moet niet, in functie van de spe-
cialisatie van de studenten (vb. farmaceutische bedrijven, zoals Pfizer, Johnson & Johnson, …). 
Toepassen impliceert dat de theorie gebruikt wordt als “(analyse)bril” om naar de complexe 
werkelijkheid te kijken. Op deze wijze leren studenten de complexe werkelijkheid te ordenen, te 
duiden, te benoemen en te begrijpen (cfr. een belangrijk aspect van hun mogelijke latere job als 
leidinggevende of manager).  

 
3. Examen  
 
Projectwerk  
 
 
4.2. Wetgeving i.v.m. de Farmaceutische Nijverheid: L. Van Santvliet (UA/EMA) (10u ) 
 
Wetgeving i.v.m. de Farmaceutische Nijverheid 
1. Algemeen overzicht van de farmaceutische wetgeving, bedoeld als herhaling van de cursus 

“Farmaceutische wetgeving”, gedoceerd in de opleiding Apotheker – Master in de Farmaceuti-
sche Wetenschappen, aangevuld met het organogram van het Federaal Agentschap vor Ge-
neesmiddelen en Gezonheidsproducten en het Europees Geneesmiddelenbureau die voor het 
toezicht instaan. 
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2. Bespreking van en commentaar op het K.B. 14.12.2006  betreffende geneesmiddelen voor men-
selijk gebruik en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik met nadruk op de voorwaar-
den voor het bekomen en behouden van een vergunning voor het in de handel brengen en regi-
stratie en van een vergunning voor de vervaardiging, invoer en groothandel in geneesmiddelen, 
alsook de taken en verantwoordelijkheden van de verantwoordelijk 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: A. Van Eeckhaut (VUB) (2.5u SEM) - A.Vlietinck (2uSEM) - B. 
De Spiegeleer (UGent) (3uSEM) 
Het samenstellen van registratiedossiers is een belangrijke opdracht van de apotheker in de indu-
strie. 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 invullen aanleiding kan geven 
tot discussie. 
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: - geen examen 
Inleiding tot regulatory affairs:  B. De Spiegeleer (UGent) (10u ) 
1. EU 

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

2. België 
Bespreking van voornaamste wetgevingen in verband met registratie van humane en dierge-
neeskundige geneesmiddelen. 
Overzicht van aanverwante wetgeving. 

3. 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 in de Farmaceutische Industrie 
Kwaliteitszorg bekleedt in de farmaceutische industrie traditioneel een cruciale plaats. De GMP's 
(good manufacturing practices) vervullen hierin een basisrol.  
Eerst wordt kort de specifieke operationele omgeving geschetst, met aandacht voor de uitgebreide 
regelgeving. Dan worden enkele begrippen van kwaliteitsfilosofieën toegelicht en een aantal tech-
nieken 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 Ontwerp en Ontwikke-
ling, Kwaliteit in de Toeleveringen, Kwaliteit in Productie. Bij O & O wordt gezien op welke manier 
materiaal-, proces- en productvereisten ontstaan en evolueren. Hoe men komt tot gefixeerde speci-
ficaties, met passende testmodellen en –methoden. Voor Toeleveringen wordt veel aandacht be-
steed aan de relatie met de leveranciers en de middelen om kwaliteitsborging te realiseren (certifi-
catie, audits, ISO 9000…). Bij Productie komen voornamelijk de c-GMP’s aan bod. De verantwoorde-
lijkheden voor kwaliteitsbeheer en de vertaling van de c-GMP's in de organisatie en systemen van 
kwaliteitsbeheersing en kwaliteitscontrole worden toegelicht. 
 
Examen: groepswerk + presentatie 
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5. Klinisch onderzoek (30u  + 15u SEM) 

 
Coördinator:   Prof. dr. A. Van Eeckhaut (VUB) 
 
 
5.1. Design van klinische studies:  G. Brusselle (UGent) (10u  + 5u SEM) 
 
Design van klinische studies 
De cursus omvat de volgende delen: 
- 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 ont-

wikkeling) 
- 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, randomisatie, stu-

die protocol, gezonde vrijwilliger, enz. 
- voor- en nadelen van bepaalde klinische studies 
- praktische voorbeelden 
 
Examen: schriftelijk. 
 
 
5.2. Evaluatie, biostatistiek: Dr. T. Vangeneugden (UA-Janssen Pharmaceutica) (10u  + 5u SEM) 
   
Biostatistiek 
De cursus geeft een inleiding tot de biostatistiek, geïllustreerd met talrijke voorbeelden uit de prak-
tijk. Naast een beknopte herhaling van de basis principes (beschrijvende statistiek, exploratieve ana-
lyse, betrouwbaarheidsintervallen, theorie van de statistische toetsen, parametrische en niet-
parametrische vergelijkingstoetsen) worden methoden met specifieke toepassing in klinisch onder-
zoek besproken (survival analyse, equivalentie- en superioriteitstesten). Vervolgens wordt dieper 
ingegaan op de rol van de statistiek bij de planning van klinisch onderzoek (design van een klinische 
studie, omvang van het patiëntenbestand, randomisatie). Tenslotte worden de huidig geldende in-
ternationale richtlijnen voor de statistische analyse van een klinische studie voor registratiedoelein-
den en voor het opstellen van een geïntegreerd klinisch-statistisch rapport toegelicht (ICH E3 en ICH 
E9). 
 
Examen: schriftelijk, open boek. 
 
 
5.3. GCP : Dr. K. Van Dyck (UA-Merck Sharp & Dohme) (10u + 5u SEM) 
 
Good Clinical Practice (GCP) 
Vermits de goede klinische praktijken in verband met de geneesmiddelenontwikkeling sterk interna-
tionaal gericht zijn wegens de "global approach" door de desbetreffende industrie, en de terminolo-
gie 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. 
Het internationale en Europese wettelijke kader wordt geschetst, vooraleer in te gaan op Good Clini-
cal Practice (GCP) zelf. De productie, verpakking en etikettering van de producten voor klinische re-
search in de mens worden belicht en problemen door gebrek aan internationale harmonisatie wor-
den behandeld. 
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De evaluatie van inachtname van bestaande wetgeving door audits door de industrie en inspecties 
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 grondig be-
handeld, 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. 
 
Examen: schriftelijk, open boek. 
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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 regi-
stratiedossier (10u). 
 

 Het examenresultaat behaald voor de keuzevakken wordt herleid tot 1 kwotatie (op 20). 

Zie ook punt 3.2.2 Specifieke aanvullingen voor de opleiding Master in de industriële farmacie bij het 
interuniversitair examenreglement. 

 
6.1 Analyse 
 
- Spectroscopische technieken: E. Lescrinier (KULeuven),  J. Rozenski (KULeuven) (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 organische stoffen, nl. 
massaspectrometrie (MS) en kernmagnetische resonantie (NMR). 
Structuur is hier gebruikt in zijn meest algemene betekenis en behelst zowel constitutie, als con-
figuratie en conformatie. Zonder van de student een specialist te willen maken is het de bedoe-
ling hem voldoende te wapenen om zelf eenvoudige spectra te kunnen interpreteren, 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 molecuul-
structuur, metastabiele ionen, biomedische toepassingen. 
NMR: NMR-principe en apparatuur met nadruk op de puls-Fourier transformatie opnametech-
niek; chemische verschuiving, 1H- en 13C-spin-spin koppelingspatronen en hun relatie met mo-
lecuul-structuur; homo- en heteronucleaire bestraling; 19F-, 31P-NMR. Dit alles wordt bespro-
ken aan de hand van treffende voorbeelden uit het gebied geneesmiddelenontwikkeling. 
 
Examen: mondeling met schriftelijke voorbereiding 
 
 

- Optimalisatietechnieken: Y. Vander Heyden (VUB) (10u) 
 
Optimalisatietechnieken  
Het keuzevak is opgebouwd als projectonderwijs en bestaat uit twee delen. De studenten wer-
ken in groepjes van 5-6 studenten. Het vak sluit aan bij de gelijknamige theoriecursus (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. Eventuele al-
ternatieven kunnen voorgesteld worden. Wanneer een screening uitgevoerd werd, zullen de 
studenten additioneel de daaropvolgende optimalisatie bespreken. Ingeval het laatste bespro-
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ken is in het artikel, wordt dan eveneens een screening procedure voorgesteld. Er moet afge-
wogen en besproken worden of men eenzelfde data-analyse zou gebruiken 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 alterna-
tieve optimalisatiestrategie (screening, optimalisatie, data-analyse, …) wordt opgesteld voor de-
zelfde optimalisatie, maar nu gebruik makend van een experimenteel design approach. 
Beide presentaties 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 
Preformulatie is een essentiële schakel tijdens de ontwikkeling van een geneesmiddel. Het is het 
proces waarbij een kandidaat geneesmiddel wordt gekarakteriseerd met betrekking tot de ge-
schiktheid om in een verder stadium van de ontwikkeling geformuleerd te worden in een com-
merciële en stabiele doseervorm (tablet, suspensie,…). De karakterizering van het kandidaat ge-
neesmiddel wordt uitgevoerd zodat informatie wordt verkregen over fysicochemische eigen-
schappen (bijv. oplosbaarheid, log P, ionisatiegedrag, vaste stofeigenschappen,…), biofarmaceu-
tische eigenschappen (bijv. permeabiliteit doorheen celmembranen), fysische en chemische 
stabiliteit, maar eveneens over de compatibiliteit met mogelijke hulpstoffen.  
Deze cursus, die gedoceerd wordt via het concept van projectonderwijs, beoogt de student in-
zicht te laten verwerven in de verschillende activiteiten die plaatsvinden tijdens het preformula-
tieonderzoek. 
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. 

 
 
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 productie-
proces, krijgt steeds meer aandacht. En terecht, want ook de meest innovatieve molecule, ge-
produceerd onder de strengste omstandigheden wordt waardeloos indien het niet onder optima-
le 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, com-

plexfolies,...) 
3. Industriële verpakkingstechnologie: blisters, zalven, sachets,... 
4. Directive 2001/83/EG en de wettelijke vermeldingen op secundaire verpakkingsmaterialen 

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

 
Examen: schriftelijk open boek 
 
 
6.3 Klinisch onderzoek 

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

 
Bio-equivalentie 
Bio-equivalentiestudies worden o.a. uitgevoerd wanneer er belangrijke veranderingen worden 
aangebracht aan een geregistreerde farmaceutische vorm van een innovator product of wan-
neer generische geneesmiddelen worden ontwikkeld. De bedoeling is op basis van farmacokine-
tische data twee geneesmiddelproducten therapeutisch equivalent te verklaren. Officiële in-
stanties 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, opstellen van het dossier. Verder zullen ook de mogelijke vrijstellingen van 
bio-equivalentiestudies behandeld worden o.a. op basis van het Biopharmaceutics Classification 
System. 
 
Examen: schrijven van kritische commentaar bij artikel 
 

- Toxicologisch deel van het registratiedossier:  G. Teuns + medewerkers (Johnson & Johnson Re-
search & Development, a division of Janssen Pharmaceutica N.V) (10u) 
 

Toxicologie in het geneesmiddelonderzoek 
Het doel van de niet-klinische veiligheidsevaluatie is tweeërlei nl. het ondersteunen van de kli-
nische ontwikkeling van een nieuw kandidaat geneesmiddel en finaal de registratie ervan moge-
lijk maken. Deze objectieven kunnen opgesplitst worden in 3 vragen. Aangaande de eerste 
vraag kunnen we stellen dat de veiligheidsevaluatie, via een set van studies, gegevens genere-
ren welke “Proof of Principle” (POP-testing) bij de mens moeten toelaten. De tweede vraag be-
helst meer het feit of het volledig klinisch onderzoek mogelijk gemaakt kan worden via een 
tweede set toxiciteitsstudies. Op het einde van het ontwikkelingsproces dient men een ade-
quaat en aanvaardbaar technisch dossier samen te stellen op het moment van registratie. 
In het begin van dit ontwikkelingsproces is de onzekerheid en het risico op falen groot. Gedu-
rende 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 ontwikkelingsproces, beschouwd kan worden 
vanuit absoluut en relatief standpunt. 
Gedurende de lessenreeks zal dieper ingegaan worden op volgende topics: wat is het minimale 
pakket van veiligheidsstudies om de eerste dosering bij de mens toe te laten; de timing van 
toxiciteitsstudies versus humane studies, genotoxiciteitsevaluatie, reproductiestudies, carcino-
geniciteitsstudies, topicale studies en ethische aspecten aangaande proefdiergebruik. 
 

Examen: schriftelijk 
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7. Researchwerk met eindrapport (600u) 

 
 
Deelnemende laboratoria per instelling: 

 
• UGent:  
 - Laboratorium voor Farmaceutische Microbiologie (Prof. T. Coenye) 

 - Laboratorium voor Farmaceutische Biotechnologie (Prof. D. Deforce) 
 - Laboratorium voor Farmaceutische Technologie (Prof. J.P. Remon en prof. C. Vervaet) 
 - Laboratory of Pharmaceutical Process Analytical Technology (Prof. T. De Beer) 

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

- Laboratorium voor Drug Quality and Registration (DruQuaR) (Prof. B. De Spiegeleer) 
 

- KULeuven:  
- Laboratorium voor Farmacotechnologie en Biofarmacie (Prof. P. Annaert, Prof. P.  Augustijns, 

Prof. G. Van den Mooter) 
- Laboratorium voor Farmaceutische Biologie (Prof. P. Declerck, Prof. A. Gils) 
- Laboratorium voor Farmaceutische Analyse (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. A. 
Van Eeckhaut) 

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

- Laboratorium voor Microbiologie en Farmaceutische Biotechnologie (Prof. A. Massie) 
- Laboratorium voor Toxicologie, Dermato-Cosmetologie en Farmacognosie (Prof. V. Rogiers) 

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

 
- UA:   

- Laboratorium of Nutrition and Functional Food Science (Prof. Nina Hermans) 
- Laboratorium of Medicinal Chemistry (Prof. K. Augustyns) 
- Laboratorium of Pharmacognosy and Pharmaceutical Analysis (Prof. L. Pieters, prof. S. Apers) 
- Laboratorium of Physiopharmacology (Prof. G. De Meyer) 
- Laboratorium of Technology and Biopharmacy (Prof. A. Ludwig) 
- Laboratorium of Medical Biochemistry (Prof. D. Hendriks, prof. I. De Meester, prof. A-M. 

Lambeir) 
- Laboratorium of Microbiology, Parasitology and Hygiene (Prof. P. Cos) 
- Laboratorium of Toxicology (Prof. H. Neels) 

 
 
De eindwerken worden verdedigd in drie groepen:  

- farmaceutische technologie,  
- farmaceutische analyse en andere chemische gerichte onderwerpen  
- biologische topics als biotechnologie, farmacologie en microbiologie  
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De jury bestaat telkens uit afgevaardigden van de vier universiteiten en een voozitter uit de organi-
serende universiteit (= plaats waar de verdediging plaatsvindt). Deze laatste duidt, eventueel in sa-
menspraak met de coördinatoren, deze afgevaardigden aan. De quotering van de promotor maakt 
25% van het eindcijfer uit. De voorzitter van de jury staat in voor de volledige organisatie. Hij bezorgt 
alle details (plaats, datum, uur, programma) aan het UGent-secretariaat. Dit laatste bezorgt deze 
gegevens aan de juryleden, de studenten en coördinatoren. Prof. Roger Kemel (UA) woont als coör-
dinerend jurylid de drie sessies bij.  
 
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 toegezon-
den krijgen (de uiterste indiendatum wordt via het les- en examenrooster bekend gemaakt). 
 
Vormvereisten 
De scriptie zelf omvat 40 à (maximum) 50 pagina’s, exclusief literatuurlijst. De inleiding ervan be-
perkt zich tot het essentiële. Richtlijnen qua presentatie zijn: bladformaat A4, uitgelijnde tekst met 
spatiëring 1,5 en een lettertype naar eigen voorkeur met als puntgrootte 12. 
 
Verdediging 
De student stelt zijn werk voor gedurende 10 min. en wordt gedurende 20 min ondervraagd. 
De jury quoteert op 20 punten.  
 
Studenten met een doctoraat in de farmaceutische wetenschappen 
Studenten die een doctoraat in de farmaceutische wetenschappen hebben behaald en zich inge-
schreven hebben in de Ma na Ma opleiding Industriële Farmacie kunnen de toestemming krijgen om 
een deel van hun doctoraatsthesis te herwerken tot een scriptie die voorgesteld en verdedigd wordt 
voor een jury. Deze scriptie vervangt dan het researchwerk met eindrapport. De toestemming wordt 
verleend door de interuniversitaire stuurgroep. De kandidaat dient uiterlijk een maand voor de start 
van het academiejaar een aanvraag met motivering in bij de stuurgroep, samen met een voorstel 
over het onderwerp van de scriptie. 
Voor de leden van de stuurgroep: zie onder 2.1.
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4 Docenten 
 
 
Erwin Adams (KULeuven) 
KULeuven, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen 
Laboratorium voor Farmaceutische Analyse  
Herestraat 49 (PB 923), 3000 Leuven 
Tel.: 016/323444 
E-mail: erwin.adams@pharm.kuleuven.be 
 1.2. Scheidingstechnieken  (5u)  
 1.3. Steriliteit en pyrogenen (6u) 
 
Guy Brusselle (UGent) 
UGent, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 
De Pintelaan 185, 7K12 – IE 
9000 Gent 
Tel.: 09/3322604 
E-mail: Guy.Brusselle@Ugent.be 
 5.1. Design klinische studies (15u) 
 
Thomas De Beer (UGent) 
UGent, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen 
Laboratory of Pharmaceutical Process Analytical Technology 
Ottergemsesteenweg 460, B-9000 Gent 
Tel.: 09/264.80.97 
E-mail: Thomas.DeBeer@UGent.be 
 3.1. Farmaceutische Technologie – deel I (20u) en III (15u) 
 3.3. Farmaceutische Technologie – bedrijfsbezoeken (15u SEM) 
 
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 
E-mail: Paul.Declerck@pharm.kuleuven.be 
 2.2. Biotechnologische geneesmiddelen - deel II(10u) 
 2.3. Seminarie-bedrijfsbezoeken 
 
Dieter Deforce (UGent) 
UGent, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen 
Laboratorium Farmaceutische Biotechnologie 
Ottergemsesteenweg 460, B-9000 Gent 
Tel.: 09/264.80.53 
E-mail: Dieter.Deforce@UGent.be 
 2.2. Biotechnologische geneesmiddelen deel I (10u) 
 
Bieke Dejaegher (VUB) 
Vrije Universiteit Brussel (VUB), Campus Jette, Farmaceutisch Instituut  
Laboratorium Analytische Scheikunde en Farmaceutische Technologie  
Laarbeeklaan 103, B-1090 Brussel 
Tel. : 02/477.43.29 
Email : Bieke.Dejaegher@vub.ac.be 
 1.1. Kwaliteitszorg - Methodevalidatie (15u) 
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Bart De Spiegeleer (UGent) 
UGent, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen 
DruQuaR (Drug Quality & Registration) group, Dept. Pharmaceutical Analysis,  
Ottergemsesteenweg 460, B-9000 Gent 
Tel.: 09/264.81.00    
Email: Bart.DeSpiegeleer@UGent.be 
 4.3. Regulatory Affairs + Samenstelling van het registratiedossier (13u) 
 
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) 
 
Eveline Lescrinier (KULeuven) 
KULeuven, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen 
Laboratorium voor Medicinale Chemie 
Minderbroedersstraat 10 blok x - bus 1030, 3000 Leuven 
Tel.:  016/33 73 79 
E-mail: Eveline.Lescrinier@rega.kuleuven.be 
 6.1. Keuzevakken - Spectroscopische Technieken (5u) 
 
Hans Nelis (UGent) 
UGent, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen 
Laboratorium voor Farmaceutische Microbiologie 
Ottergemsesteenweg 460, B-9000 Gent 
Tel.: 09/264.80.91 
E-mail: Hans.Nelis@UGent.be 
 1.3.      Microbiologische technieken en hun validatie – Bepaling van antibiotica (7u) 
 
Jef Rozenski (KULeuven) 
Medicinal Chemistry - mass spectrometry 
Rega Institute - KU Leuven 
Minderbroedersstraat 10 
B-3000 Leuven 
Tel.: 016 33.73.90  
E-mail: Jef.Rozenski@rega.kuleuven.be 
 6.1. Keuzevakken - Spectroscopische Technieken (5u) 
 
Greet Teuns, D.V.M. 
Johnson & Johnson Pharmaceutical Research & Development,  
Dept. Toxicology and Pathology  
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse 
Tel.: 014/60 30 79 of  014/60.73.95 (secretariaat) 
E-mail: gteuns@its.jnj.com (persoonlijk) of  addoncke@.its.jnj.com (secretariaat) 
 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 
E-mail: jvberend@janbe.jnj.com 
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 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.: 016/33.03.04 
E-mail: Guy.vandenmooter@pharm.kuleuven.be 
 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 
E-mail: Yvan.Vander.Heyden@vub.ac.be 
 3.2 Optimalisatietechnieken (5u) 
 6.1.2 Optimalisatietechnieken (10 u) 
 
Johanna Vanderstraeten (UA) 
University of Antwerp, Belgium  
Department of Management 
Prinsstraat 13, Office C-446, 2000 Antwerp  
Tel: 03/2655080  
E-mail: johanna.vanderstraeten@uantwerpen.be  
 4.1 Bedrijfseconomie 
 
Kristien Van Dyck  
Merck Sharp & Dohme (Europe) Inc.  
Clos du Lynx 5 Lynx Binnenhof  
1200 BRUSSELS  
Tel.: 02/776 6405  
E-mail: kristien_vandyck@merck.com  
 5.2 GCP (15u) 
 
Ann Van Eeckhaut (VUB) 
VUB, Campus Jette, Farmaceutisch Instituut 
Laboratorium voor Farmaceutische  Scheikunde en Analyse van Geneesmiddelen 
Laarbeeklaan 103, B-1090 Brussel 
Tel.: 02/477.47.46 
E-mail: aveeckha@vub.ac.be 
 
 1.2. Analytische basistechnieken - Monstervoorbereiding (5u) 
 4.3. Regulatory affairs - samenstelling van het registratiedossier (2,5u) 
 
Tony Vangeneugden (UA) 
Hoofd Klinische Biostatistiek 
Janssen Pharmaceutica 
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse 
Tel.: 014/641283 
E-mail: TVANGENE@its.jnj.com 
 5.2 Evaluatie, biostatistiek (10u + 5u SEM) 
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Luc Van Santvliet (UA) 
The European Medicines Agency (EMA) 
7 Westferry Circus, Canary Wharf 
London E14 4HB, United Kingdom 
Tel.: ++44 20 7523 7411 
E-mail:  luc.vansantvliet@ema.europa.eu 
 4.2. Wetgeving ivm farmaceutische nijverheid (10u ) 
 
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 
E-mail: Ann.VanSchepdael@pharm.kuleuven.be 
 1.2. Scheidingstechnieken (10u) 
 
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  
E-mail: verbeeck@pmnt.ucl.ac.be 
 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) 
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KULeuven 
Faculteit Farmaceutische wetenschappen 
Onderwijs & Navorsing 2 
Herestraat 49-bus 420,  
3000 Leuven 
 

 
 
 

 



Universiteit Gent 
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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.
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De informatie wordt weergegeven zoals ons bekend op 7 september 2015.  

Coördinatie: UGent, Laboratory of Pharmaceutical Process Analytical Technology, Prof. dr. T. De Beer, 
Thomas.DeBeer@UGent.be. 

Contactpersonen: 
Ir. Els Vansteenkiste, Tel: 09/264.80.30, E-mail: Els.Vansteenkiste@UGent.be. 

Dr. Caroline Van den heede, Tel. 09/264.80.31, E-mail: Caroline.Vandenheede@UGent.be. 
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