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1a. Het advies is zo te zien opgevraagd voor 20ml. Aan de afdruk van het RiFaS advies vallen een 
aantal dingen op: Het advies is voor een apotheek die 8 uur per dag bereidt, hetgeen niet zal kloppen 
voor deze apotheek. Het is wel een recent advies. Aan de titel te zien, is het advies opgevraagd voor 
atropinesulfaatoogdruppels 0,25% FNA, dus voor het kant en klare produkt. Weliswaar kun je de 
afzonderlijke grondstoffen zien, maar in de onderste tabel staat als fysische vorm ‘vloeistof’, terwijl 
op zijn minst atropinesulfaat als vaste stof verwerkt zal worden. 
Wat wel klopt in het advies is natuurlijk de risicoklasseindeling van de vaste stoffen, met de H- en O-
alerts, en het CMR-alert voor boorzuur. Er is sprake van 2 klasse 4 grondstoffen.atropinesulfaat als 
vaste stof, en  boorzuur die al in de boorzuurbenzalkoniumoplossing verwerkt is, samen met 
benzalkoniumchloride en dinatriumedetaat. Het zou kunnen dat door de verdunning van deze 
stoffen de H- en/of O-alert  zou vervallen van deze laatste 2 stoffen. De CMR-alert zal echter nog 
steeds gelden, evenals de risicoklasse  4, evenals de H-alert tgv. atropinesulfaat. 
 Alle grondstoffen zijn minder dan 10 g. De RiFaS-tabel laat heel verwarrend niet de hoeveelheid per 
20 ml zien maar per ml: in de onderste tabel staan wel de juiste hoeveelheden, en het is in ieder 
geval onder 10 g, waar RiFaS het advies op baseert. Aan het advies is te zien dat er met de 
aanwezigheid van de juiste ventilatiemaatregelen uit deze apotheek rekening gehouden wordt. 
 
1b. Voor het correcte advies voor deze bereiding in deze apotheek, wordt het advies opgevraagd 
voor de grondstoffen atropinesulfaat, vaste stof, minder dan 10g (H-alert), en de 
boorzuurbenzalkoniumoplossing 20 ml, klasse 4 vloeistof. 
RiFaS houdt geen rekening met de bescherming van het produkt. Het advies is vnl. op de vaste klasse 
4 stof gebaseerd: zie TAB03, weinig bereidende apotheek: Werk in een type 3 afzuigkast (= 
stofafzuigkast met HEPA-filter voor vaste stoffen) de bereidingstijd wordt beperkt, en APF>10 of 20 
adembescherming. Verder handschoenen gebruiken, en rekening houden met het 
zwangerschapsbeleid.( Ook als het oogalert vervalt, valt het gebruik van de veiligheidsbril wel aan te 
bevelen). 
 
1c. Oogdruppels moeten steriel afgeleverd worden. Deze druppels zijn autoclaveerbaar, waardoor er 
niet aseptisch gewerkt hoeft te worden in de LAF-kast. De uitgangscontaminatie moet echter laag 
zijn. Daarom wordt er gewerkt met de gesteriliseerde boorzuurbenzalkoniumoplossing, zodat er nog 
slechts weinig handelingen verricht hoeven te worden, en wordt er gefiltreerd voor het uitvullen in 
een steriel flesje. Deze handelingen worden bij voorkeur niet uitgevoerd in de recepteerruimte waar 
de stofafzuigkast zich zal bevinden. Ook voor de bescherming van de bereider is dit geen ideale 
werkplek, vandaar dat de extra adembescherming nodig is. Indien een andere assistente de ruimte 
zou betreden, is ze echter niet beschermd. Bovendien recirculeert de (eventueel verontreinigde) 
lucht. 
Dus: ook met alle genoemde beschermingsmaatregelen van RiFaS is het geen optimale 
bereidingsplek zowel niet voor de kwaliteit van het produkt als voor de veiligheid van de bereider. 
Dus bij voorkeur een andere oplossing andere bereidingsapotheek zoeken die wel de benodigde 
voorzorgsmaatregelen kan nemen. 
 
1d: Als de oogdruppels niet geconserveerd zijn zal ook boorzuur als vaste stof verwerkt moeten 
worden. Er moeten dan 2 vaste klasse 4 grondstoffen verwerkt worden, meer handelingen verricht 
worden. De druppels zullen dan ook uitgevuld moeten worden in redipacs vanwege de zeer beperkte 
houdbaarheid na openen.  Autoclaveren  blijft de sterilisatiestap, maar nog meer kans op een hogere 
uitgangscontaminatie dan onder 1c. Meer handelingen, dus meer kans op blootstelling voor de 
bereider. Dus bij voorkeur niet zelf bereiden. 
 
1e  De gebruikt boorzuurbenzalkoniumoplossing is ongeveer iso-osmotisch.  



Aan atropinesulfaat wordt er verwerkt 0,25%, dat is 2,5g per liter. Het molekuulgewicht van 
(atropine)2H2S04 = 694,8.  
Dit is dus 2,5/694,8 = 3,6mmol/l. Atropinesulfaat zal maximaal in 3 deeltjes splitsen, al zal de 
splitsingsfactor wat lager liggen. Maximaal  is de bijdrage dus 3x3,6=10,8 mosmol per liter. Ten 
opzichte van 300mosmol per liter is dit 3,6%. 
 
2a.Het analysecertificaat geeft aan dat  het gehalte ferrofumaraat slechts 94,9% is, op de gedroogde 
stof, en dat het droogverlies  0,2 procent is. De afwijking is groter dan 4%, daarom wordt er 
gefactoriseerd. 
Om 20mg ferrofumaraat/ml te bereiken wordt er per liter verwerkt: 
20mg/ml x 1000ml x 100/94,9 = 21,07g ferrofumeraat. Het droogverlies  wordt verwaarloosd, of de 
uitkomst nog vermenifvuldigen met 100/99,8. 
 
2b. Het atoomgewicht van Fe = 55,85, het molekuulgewicht van ferrofumaraat is 169.9. 
Een drank met 20mg/ml ferrofumaraat (zuiver) bevat 20mg/ml x 55,85/169,9 = 6,57 mg ferro/ml. 
(verder zit er als verontreiniging nog een zeer kleine hoeveelheid ferri bij, verwaarloosbaar). 
Opm. Het analysecertificaat blijkt van een reeds vervallen grondstof te zijn! 
 
2c. Ferrofumaraat is slechts slightly soluble in water (1;100 tot 1: 1000). Deze drank zal bij een 
concentratie van 2% dus een suspensie moeten zijn. 
 
Aluminiummagnesiumsilicaat is dan nodig voor het verhogen van de viscositeit, om de uitzaksnelheid 
van ferrofumaraat te verlagen. Het zal ook als peptiserende stof invloed hebben op de zeta-
potentiaal en daardoor de opschudbaarheid verbeteren. Weglaten zal  daarom een te snel 
uitzakkende, waarschijnlijk slecht opschudbare suspensie opleveren. 
 
De sorbitoloplossing is licht zoet, en zal de slechte smaak van de ijzerverbinding helpen maskeren. De 
hogere viscositeit vermindert de uitzaksnelheid. De dichtheid van de waterfase wordt verhoogd, 
hetgeen ook de stabiliteit van de suspensie bevordert (Wet van Stokes). Dus , weglaten levert 
hoogstwaarschijnlijk geen afleverbaar produkt op. 
 
Als het volume wordt aangepast tot 2 liter, door de waterfase te vergroten, ontstaan er een aantal 
problemen. De gebruiker moet het  volume van elke dosis verdubbelen; een groter in te nemen 
volume is niet altijd prettig. De smaakcorrectie is wellicht onvoldoende door de verdunning 
(waardoor ook meer ferrofumaraat opgelost zal zijn). De conservering is beslist te weinig, en moet 
aangepast worden. De viscositeit zal lager zijn, zoals de bedoeling was, maar dat kan gevolgen 
hebben voor de uitzaksnelheid en opschudbaarheid van de suspensie. 
 
2d. De LNA-basissuspensie heeft als verdikkingsmiddel de vaak gebruikte combinatie 
aluminiummagnesiumsilikaat met CMC-Na, beide 1%. 
Als smaakcorrectie zit er suikerstroop in (en de lichtzure smaak van citroenzuur); zonder de 
frambozenessence is dit misschien te weinig smaakcorrectie. 
CMC-Na is onverenigbaar met kationaktieve stoffen: een deel van de ferrofumaraat zal opgelost zijn, 
waardoor er dus ferro-ionen aanwezig zijn, die kunnen complexeren met het negatief geladen CMC. 
Geen goede combinatie. 
De kleine  hoeveelheid citroenzuur zal de pH niet zover laten dalen dat de fumaarzuur (pKa 3,0 en 
4,44) geprotoneerd raakt. Conservering is in orde: in de suikerstroop zit al MOB, en verder wordt dat 
aangevuld met apart opgeloste MOB. 
In het eventuele voorschrift moet de hoeveelheid ferrofumaraat 21,07 g zijn, afwrijven met de 
basissuspensie (of dispergeren met rotorstatormenger), en met basissuspensie  aangevullen tot 1000 
ml. 



3a.  Aan de structuurformule te zien, is triethanolamine een tertiair amine, een base. Deze zal 
reageren met zure  -COOH van stearinezuur: dus een zuurbasereactie 1:1. 
Triethanolamine  + starinezuur levert (triethanolamineH+)stearaat. 
Dit is een verzepingsreactie, waardoor een  o/w emulgator ontstaat; deze aminezeep dissocieert 
namelijk in water, waardoor het hydrofiele karakter van stearaat overheerst. 
 
Er is 2g/149,2=13,405 mmol. Zoveel mmol kan er dus ook van triethanolaminestearat ontstaan. 
Het molekuulgewicht van starinezuur is 18x12.01 + 36x1.008 + 2x16.00 = 284,47 
Het molekuulgewicht van het reactieprodukt is 284,47 + 149.2 = 433,67. 
Er wordt dus 13,405mmol x 433,67mg/mmol = 5,81 g triethanolaminestearaat gevormd. 
 
3b. Er heeft 13,405 mmol stearinezuur gereageerd. Dit is 13,405mmolx284,47mg/mmol=3,81g 
De overmaat zuur is dus 15,0g – 13,81g = 11,19 g 
Het is een zure zeep. De overmaat stearinezuur is onderdeel van de vette fase van de crème. 
 
3c. Trometamol is net als triethanolamine een base, in dit geval een primair amine. De pKa-waarde 
zal naar verwachting in dezelfde buurt liggen. Trometamol kan dus  dezelfde reactie aangaan met 
stearinezuur, en trometamolstearaat vormen, ook een aminezeep, een o/w emulgator. 
Om net zoveel emulgator te vormen heb je 13,405 mmol trometamol nodig. Dat is 13,405x 121.1 = 
1,62 g trometamol. 


