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Uitgangssituatie: 
Service Apotheek Oosterheem is gevestigd in het stadscentrum van Zoetermeer. Eigenaar van de apotheek is de  
Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SZG), die nog drie andere apotheken in Zoetermeer heeft.  
Tot de zomer van 2013 werden herhaalrecepten centraal verwerkt en afgeleverd door een central filling-aanbieder. 
 
Doelstelling: 
 � Verlagen van de kosten voor het klaarmaken van herhaalmedicatie
 � Optimaliseren van de zorg en begeleiding van patiënten
 � Rationaliseren van het werkproces
 � Verbeteren van de klantenservice 

Local central filling-concept van Willach:
 � Centrale verwerking van herhaalrecepten voor alle vier de service-apotheken met één CONSIS installatie.
 � 3 Consis B3 robots verzorgen de opslag van maximaal 33.000 medicijnverpakkingen met ca. 2500 verschillende artikelen.
 � Meer dan 80% van de geneesmiddelen, die dagelijks worden verstrekt aan patiënten die met een recept  

naar de Apotheek Oosterheem komen, wordt volautomatisch bij de balie uitgegeven.
 � De herhaalrecepten voor alle vier de apotheken worden centraal aangeschreven en met behulp van  

de CONSIS apotheekrobots per recept uitgevuld.
 � De Consis Labelmaster plakt volautomatisch een etiket op elke afzonderlijke verpakking. Vervolgens worden  

de geneesmiddelen uitgegeven.
 � Langzaamlopers en aangebroken verpakkingen worden opgeslagen in diverse Fama GX schuifladen.
 � Herhaalmedicatie die klaargemaakt is voor Service Apotheek Oosterheem ligt overzichtelijk gesorteerd in  

Fama M medicijnladen.
 � Geneesmiddelen die klaargemaakt zijn voor de drie andere apotheken worden dagelijks afgeleverd.

 
Resultaat:
 � Kostenbesparing bij het uitvullen van herhaalrecepten door central filling in de eigen apotheek.
 � Betere beschikbaarheid van geneesmiddelen door centrale opslagplaats.
 � Verbetering van de ergonomie op de werkplek door robotisering, assistenten hoeven minder te lopen.
 � Assistenten kunnen zich concentreren op hun primaire taak, zoals het verstrekken van advies,  

en zijn minder tijd kwijt aan routineklusjes.
 � Duidelijk minder lange wachttijden voor klanten.

Het Willach local central filling-concept is gebaseerd op het idee dat herhaalmedicatie voor meerdere apotheken 
tegelijk op lokaal niveau centraal wordt verwerkt, bijvoorbeeld door de grootste apotheek. In deze case study 
worden herhaalrecepten centraal verwerkt door Service Apotheek Oosterheem en dagelijks geleverd aan 3 andere 
apotheken in de omgeving.

Het concept: local central filling-apotheek
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Opslagcapaciteit 3x CONSIS B3:   
ca. 33.000 verpakkingen

Uitgiftecapaciteit:
4000 verpakkingen, in ca. 4 uur 
uitgegeven en volautomatisch 
geëtiketteerd

Opslag:  
4000 verpakkingen in minder dan 
1,5 uur (bij gelijktijdige invoer in 
alle 3 de CONSIS B modules)

Etikettering: 
de CONSIS Labelmaster etiketteert  
alle verpakkingen tijdens de uitgif-
te volautomatisch.

Transporttechniek:  
 � in totaal 8 afgiftepunten worden  

 bediend via transportbanden,  
 glijgoten en uitgifteschalen
 � 3 rollenbanen voor het uitvullen  

 van recepten
 � 1 retourbaan voor lege bakken

Ingebruikname: mei 2013

"Wij hebben dit project samen met Willach gerealiseerd, omdat Willach voor ons  
een op maat gesneden, individuele oplossing heeft ontwikkeld die perfect aansluit  
bij wat wij nodig hebben. Het bijzonder korte tijdsbestek waarin een groot aantal  
verpakkingen wordt ingevoerd en geëtiketteerd weer wordt uitgegeven, heeft voor  
ons de doorslag gegeven. Binnen vier uur kunnen tot wel 4000 verpakkingen worden  
verwerkt en uitgegeven. Bovendien kan de CONSIS robot de dag erna in minder dan  
1,5 uur weer volledig worden bijgevuld. Wij zijn zeer tevreden met dit resultaat en  
met de kwaliteit van de door Willach geleverde oplossing."

Drs. L.G. Biesma, apotheker
Drs. C.W. Verweij, apotheker

Service Apotheek Oosterheem, Oosterheemplein 230, 2721 NC Zoetermeer, www.apotheekoosterheem.nl
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Na een zorgvuldige analyse is een concept ontworpen dat volledig is  
afgestemd op de wensen van de apotheek. Een belangrijk punt was dat 
drie assistenten op een normale werkdag een maximum aantal van 4000 
verpakkingen moeten kunnen invoeren en nog eens 4000 verpakkingen 
moeten kunnen uitvullen en uitgeven.

Het proces:

I. Invoeren:

II. Uitgifte & etiketteren:

De groothandel levert dagelijks de voor  
apotheek Oosterheem benodigde genees-
middelen. 

De geëtiketteerde verpakkingen worden 
naar het uitgiftepunt gebracht…

De recepten worden in de frontoffice 
aan de balie of centraal in de backoffice 
aangeschreven. Vervolgens worden de 
herhaalrecepten als verzamelopdracht 
doorgestuurd naar de CONSIS robot. 

Bij aanlevering zijn de geneesmiddelen  
door de groothandel voorgesorteerd  
voor CONSIS robot 1, 2 en 3. Ze worden  
elektronisch geregistreerd. 

… en met behulp van een transportband 
(eventueel ook via eenvoudige glijgoten) 
verder getransporteerd …

Binnen een paar seconden worden de 
verpakkingen door een manipulator uit de 
CONSIS robot gehaald.

Door de opslag in 3 aparte CONSIS robot- 
modules kunnen de dagelijks gemiddeld  
4000 aangeleverde verpakkingen door 3  
assistenten tegelijkertijd in minder dan  
1,5 uur worden weggewerkt.

… om vervolgens aan te komen bij de  
werkplek waar ze zijn aangevraagd.

Daarna worden er door de Consis 
Labelmaster volautomatisch etiketten op 
de verpakkingen geplakt.
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Uitgifte aan de balie (van aan de balie ontvangen recepten)

Uitgifte in de backoffice via rollenbaaninstallatie (herhaalrecepten)

Retoursysteem (lege bakken)

Recepten van aan de balie wachtende klan-
ten worden steeds met voorrang behan-
deld, zodat de wachttijd tot een minimum 
wordt gereduceerd.

De medicatie van één compleet herhaalre-
cept wordt per recept in kunststof bakken 
uitgevuld.

Nadat de recepten zijn verwerkt, worden  
de lege kunststof bakken via een retour-
baan teruggebracht naar het beginpunt.

Hier worden de verpakkingen gecontro-
leerd en het complete recept wordt verpakt 
in een transparante zak, zodat het genees-
middel met het etiket snel herkenbaar is.

De aangevraagde geneesmiddelen van een 
volledig recept zijn al na een paar seconden 
gereed voor uitgifte.

De clou: de 3 CONSIS robots kunnen 
tegelijkertijd tot wel 3 kunststof bakken 
vullen. Zo kan in korte tijd een groot aantal 
recepten parallel worden verwerkt.

Sensoren en fotocellen herkennen auto-
matisch of er nieuwe bakken nodig zijn en 
geven dan een signaal af.

De klaargemaakte recepten worden in 
kunststof bakken verzameld.

De beide afgiftepunten bevinden zich in de 
frontoffice direct achter de balie.

De bakken met klaargemaakte recepten 
worden via een rollenbaan met 3 parallel 
lopende banden naar de werkplekken in de 
backoffice gebracht.

De teruggebrachte lege bakken worden 
met behulp van een geleider voortbewogen 
naar het beginpunt, zodat ze weer gevuld 
kunnen worden.

's Middags is het hele dagelijkse proces  
afgerond en zijn gemiddeld ca. 4000 ver-
pakkingen (ca. 1600 receptposities) voor 
de eigen apotheek en de uitlevering aan 3 
andere apotheken verwerkt.



CONSIS Labelmaster

Werkplekken voor het verwerken van herhaalrecepten

Overzicht transporttechniek
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