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Berend Oenema heeft geen spijt van de switch naar een grootbereider

Vol passie voor bereiden
Als gevestigd apotheker van de nieuwe bereidingsapotheek DobFar is Berend
Oenema nu volledig gespecialiseerd in aseptische bereidingen met een
isolator. Voordat hij overstapte naar een grootbereider werkte hij vijfentwintig
jaar in een openbare apotheek, totdat de bereidingen werden uitbesteed.
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KLANTEN

De naam van de – in juni geopende – bereidingsapotheek DobFar is, net als het Ita
liaanse moederbedrijf, afgeleid het Italiaanse
dobbiamo farcela. “De betekenis ‘we gaan er
wat goeds van maken’ is ons motto”, vertelt
medeoprichter en gevestigd apotheker
Berend Oenema. “Far staat dus niet voor
farmaceutisch”, grapt hij.
DobFar richt zich op aseptische en risicovolle bereidingen en maakt daarbij gebruik van
isolatoren. “Dat raadde de Italiaanse partij
aan die ons financieel steunt, toen mijn collega Rens de Spa en ik ons bedrijfsplan aan
hen voorlegden.
Wij waren gewend om aseptische bereidingen te maken in een laf-kast. Maar daarbij
bestaat altijd de kans op besmetting”, zegt
Oenema.
BEREND OENEMA KOOS VOOR ISOLATOREN, “WANT IN EEN LAFKAST BESTAAT ALTIJD KANS OP BESMETTING.”

Hij legt uit dat wanneer een assistent een
product bereidt in een isolator, ze absoluut
niet in aanraking komt met het eindproduct.
Alle attributen komen de afgesloten kast in
via een sluis waarin ze met waterstofperoxide worden gedesinfecteerd. En de assistent
gaat met handschoenen de mouwen van
de isolator in waaraan ook handschoenen
vastzitten.
“Het zijn prijzige apparaten”, beaamt
Oenema, “maar doordat de achtergrondruimte klasse D mag zijn, besparen we op
energie- en schoonmaakkosten. En op kleding, zelfs een mondkapje is niet nodig.”

Gebruiksvriendelijk
Oenema vertelt trots dat ze zo ook oogheelkundige injectiespuiten maken die van buiten
– met etiket en al – steriel zijn. “Dat willen
oogartsen graag voor gebruik op de operatie
kamer.” Verder onderzoekt hij of chemisch
stabiele producten een maand bij kamertemperatuur bewaard kunnen blijven. “Dat is
gebruiksvriendelijker dan in de koelkast.”
Tijdens de 25 jaar dat Oenema als openbaar
apotheker in Velp werkte, zette hij zich ook
met passie in voor de eigen bereidingen.
“Toen de keten waarvoor ik werkte, besloot
om ze uit te besteden, ben ik verder gaan
kijken en bij Pharma Assist terechtgekomen.
Van de switch naar een grootbereider heb ik
nooit spijt gekregen. De gesprekken aan de
balie gingen vaak over vergoedingen en kleuren van tabletten, niet over de inhoud.”
Nu Oenema bij DobFar werkt, is hij niet
alleen druk met het opstellen van productdossiers. Vol goede moed werft hij ook nieuwe klanten. “Want ze komen niet vanzelf
naar ons toe. Dat is nieuw voor mij.”

