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Klimaatbewaking bij opslag en transport 
van farmaceutische producten.

Bij geneesmiddelen en medische producten gaat het 

om de gezondheid en het leven van mensen. In de 

procesketen van de ontwikkeling tot aan de levering 

moet alles kloppen. Minimale klimatologische 

afwijkingen bij opslag en transport kunnen al een 

gevaar vormen. Hier zijn dus technisch geavanceerde 

bewakingsmechanismen nodig.

 

Anders dan bij veel andere producten zijn een gedeeltelijke 

functiebeperking of ook volledige onbruikbaarheid bij 

geneesmiddelen niet meteen te merken. Je kunt het ook 

zo zeggen: het principe ‘uitpakken, inschakelen / keuren 

en terugsturen bij niet-werken’ kan bij farmaceutische 

producten en veel medische apparatuur niet worden 

toegepast.

Het kwaliteitsmanagement moet daarom bij geneesmiddelen 

en medische producten nog veel meer dan bij andere 

producten in het complete proces geïntegreerd worden: van 

de ontwikkeling tot de productie tot aan de opslag en de 

logistiek. 

De hele levenscyclus van deze producten moet zonder 

onderbreking onder controle zijn. Elke ondeskundige 

behandeling, op welk moment in het proces dan ook, 

kan de werkzaamheid negatief beïnvloeden en ernstige 

gevolgen hebben voor de mensen die zijn aangewezen op 

de medicijnen. 

Een bijzonder gevoelig punt, waar lange tijd te weinig 

aandacht voor was, is de opslag. Farmaceutische goederen 

zijn haast zonder uitzondering extreem gevoelig voor 

temperaturen en vocht. Dat geldt met name ook voor 

moderne medicijnen met grotere moleculaire structuren of 

van biotechnische makelij. 
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Waar meetpunten nodig zijn 

Een continue klimaatbewaking gedurende de hele proces-

keten van een medicament is absoluut noodzakelijk. Zulke 

eisen zijn inmiddels terug te vinden in wereldwijde regel-

gevingen, of dat nou in de handboeken van de particuliere 

non-profit-organisatie United States Pharmacopeia (USP) 

of van de officiële Food and Drug Administration (FDA) in 

de VS is, in de desbetreffende guidelines van de Europese 

Commissie of in de richtlijnen van de Duitse verordening 

inzake geneesmiddelen en werkzame stoffen, om er maar 

een paar te noemen. 

Al deze (wettelijke) regels implementeren uiteindelijk prin-

cipes van de Good Manufacturing Practice (GMP-) leidraad 

voor farmaceutische producten. Aangezien GMP de hele 

procesketen afdekt en niet alleen de productie (‘M’) werd dit 

in de loop der jaren aangevuld met richtlijnen op het gebied 

van veiligheidsinspectie en risicobeoordeling (‘Goede 

Laboratorium Praktijk’, GLP) verkoop en logistiek (‘Goede 

Distributie Praktijk’, GDP) en documentatie (‘Goede Docu-
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mentatie Praktijk’, GDocP). Om de verschillende zwaarte-

punten in de symbolische weergave uit te drukken wordt 

vaak de variabele ‘x’ gebruikt.

Voorwaarde van een GxP-conforme bewaking is enerzijds 

een betrouwbare meettechniek met hoge gegevensveilig-

heid en anderzijds de plaatsing van voldoende meetsen-

soren en gegevensverwerking op locatie op de cruciale 

meetpunten. 

Er moeten bijvoorbeeld alle punten worden bewaakt waarbij 

vanwege hun ligging temperatuurschommelingen te ver-

wachten vallen. Bij hoogbouwmagazijnen heerst vaak een 

temperatuurverschil tussen de koelere lucht aan de grond 

en de warmere lucht in de buurt van het plafond. De lucht-

circulatie in nauwe gangen en in hoeken kan onvoldoende 

zijn. Door laadluiken dringt snel en vaak lucht van buitenaf 

binnen. Warmtestralers, lampen of ventilatoren zorgen voor 

een ophoping van koude of warme lucht. In de buurt van 

het dak, van ramen of buitenwanden wordt de omgevings-

lucht, al naargelang de temperatuur buiten, verwarmd of 

afgekoeld (afbeelding 1).

Naast de temperatuurschommelingen is ook de vochtig-

heidsbewaking op de verschillende temperatuurniveaus 

(normale omgevingstemperatuur tot ca. plus 25° C, koel-

bereik tot min 18° C, diepvriesbereik tot ca. min 80° C) 

belangrijk, want temperatuurschommelingen zijn bijvoor-

beeld van invloed op het dauwpunt, wat condensatie tot 

gevolg kan hebben wat bij de opgeslagen farmaceutische 

producten wederom onaanvaardbaar kwaliteitsverlies of 

zelfs volledige onbruikbaarheid kan veroorzaken.

Afbeelding 1
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Leidraden, regels, juridische verordeningen

Door een temperatuur- en vochtigheidsverdelingsanalyse 

(‘mapping’) in de koelkast, opslagruimte, een box of een 

container worden de meetpunten geïdentificeerd en wordt 

apparatuur met geïntegreerde sensoren geplaatst om de 

gegevens te registreren (dataloggers). Zulke leidraden 

zijn bijvoorbeeld gedefinieerd in de EU-GDP-Guideline, 

hoofdstuk 3.2.1 of in het document van de wereldgezond-

heidsorganisatie WHO met de titel ‘Temperature Mapping 

of Storage Areas: Technical supplement to WHO Technical 

Report Series, No 961, 2011’ van mei 2015 [1].

Door de identificatie van deze neuralgische punten (‘Critical 

Control Points’, CCP) wordt het fundament gelegd voor de 

latere langetermijnbewaking en ook de basis voor succes-

volle audits. 

Juridisch bindend zijn leidraden alleen wanneer deze wor-

den vastgelegd in wetten of juridische verordeningen. Zo 

zijn de GMP-richtlijnen opgenomen in de Duitse verordening 

inzake geneesmiddelen en werkzame stoffen en zijn daarom 

voor farmaceuten (‘in Duitsland gevestigde eigenaars van 

een productievergunning voor geneesmiddelen’) juridisch 

bindend; en groothandelaren en geneesmiddelenagenten 

moeten zich volgens § 1a van de Duitse verordening inzake 

geneesmiddelen houden aan de EU-GDP-leidraden.

Los van deze ‘juridische weerslag’ is het aan te raden om 

de GxP-richtlijnen te beschouwen als wettelijke regelingen 

op basis waarvan men er zeker van kan zijn dat men in het 

belang van de klant en patiënt handelt en altijd voldoet aan 

de overkoepelende wetten. 

Speelruimte bij de invulling van de mapping

Wat betreft de temperatuurverdelingsanalyse doen de richt-

lijnen weliswaar slechts kwalitatieve uitspraken die ruimte 

bieden voor een individuele invulling, maar die ook concreet 

ingevuld moeten worden om de kwaliteit van de opgeslagen 

of getransporteerde geneesmiddelen niet in gevaar te bren-

gen. 

De richtlijnen bieden genoeg speelruimte voor een indivi-

duele risicobeoordeling. Om de uitersten aan beide kanten 

een gezicht te geven: bij een pil tegen hoofdpijn hoeft men 

wat betreft de omgevingsomstandigheden bij lange na niet 

zo kritisch te zijn als bij een vaccin dat zijn werking verliest 

wanneer het niet permanent is opgeslagen bij min 80° C. 

De speelruimte die de richtlijnen bieden, is bovendien ook 

zinvol omdat opslagruimtes en transportcontainers sterk 

verschillen en elke ruimtelijke situatie haar eigen indeling en 

daardoor ook haar eigen eisen kent.

De richtlijnen zeggen dus alleen dat het aantal en de inde-

ling van de meetpunten afdoende moeten zijn om de tempe-

ratuurverschillen en vochtigheidswaarden in de afgesloten 

ruimte goed genoeg te kunnen registreren. Desbetreffende 

maatregelen moeten reproduceerbaar zijn en gedocumen-

teerd worden.

Al naargelang het formaat van de koelkamer of opslag-

ruimte zullen het aantal en de afstand tussen de geplaatste 

dataloggers uiteraard anders zijn. Over het algemeen gaat 

men zo te werk dat men eerst een driedimensionale matrix 

van dataloggers met dezelfde onderlinge afstand bouwt. 

De lengte van de afstanden en het aantal sensoren dient 

men natuurlijk af te stemmen op het formaat en vooral op 

de concrete omstandigheden van de ruimte. Op precaire 

plekken in de ruimte (nauwe gang, laadluiken, concentratie 

koude/warme lucht veroorzaakt door elektrische appara-

tuur, etc.) moeten extra sensoren worden geplaatst. Om het 

principe nog eens wat abstracter te formuleren: het gaat 

altijd om de gelijkmatige verdeling van de sensoren in de 

ruimte, gerelateerd aan de waarschijnlijkheid van meetafwij-

kingen door de specifieke kenmerken van de ruimte en met 

het oog op de individuele risicofactor van het opgeslagen 

product.

In [1] worden weliswaar ook kwantitatieve afstanden 

genoemd – de afstand tussen de afzonderlijke dataloggers 

dient bijvoorbeeld ‘tussen 5 en 10 meter te bedragen’, in 

grotere opslaghallen eventueel ook tussen 20 en 30 meter, 

maar uit de hele context blijkt ook dat dit uiteindelijk voor-

beelden zijn en geen strikte voorschriften.
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Mapping als externe meettechnische dienstverlening 

Het is eventueel ook mogelijk om bij een gebrek aan data-

loggers uit te wijken naar een controle van de temperatuur- 

en vochtigheidsverdeling per sectie. Dit vertraagt echter de 

afronding van het totale project, zodat het geld dat men bij 

materiaal bespaart in de regel wordt uitgegeven aan de extra 

tijd die dit kost.

Voor de temperatuur- en vochtigheidsmapping zijn uitein-

delijk alleen elektronische dataloggers met geïntegreerde 

sensoren echt bruikbaar, die over de meet- en geheugenca-

paciteit beschikken die voldoende is voor de hele duur van 

de mapping-procedure. 

Aangezien een normconforme, efficiënte en betrouwbare 

mapping met voldoende en gekalibreerde meettechniek en 

een passend documentenformaat behoorlijk wat expertise 

en tijd nodig heeft, kan het ook worden uitbesteed aan 

externe en gespecialiseerde dienstverleners die vooral wat 

normen, juridische verordeningen en de algehele wetgeving 

verstand van zaken hebben. 

In veel gevallen bespaart de inzet van een externe dienstver-

lener ook nog eens geld omdat er geen investeringskosten 

bij komen kijken. Wanneer men bijvoorbeeld de mapping van 

een hoogbouwmagazijn met interne capaciteiten wil uitvoe-

ren, dan moet men hiervoor niet alleen hoogopgeleid per-

soneel inzetten en dus aan andere taken onttrekken, maar 

ook investeren in dataloggers die men eventueel alleen voor 

deze mapping nodig heeft.

Van mapping tot langetermijn-klimaatbewaking

De resultaten en verkregen inzichten van de mapping vor-

men de basis voor een gevalideerd klimaat-bewakingssys-

teem. De professionele dataloggers testo 175 T1 en testo 

175 H1 met hun meetnauwkeurigheid van ±0.5 °C resp. ±2 

% RV en hun geheugen voor tot wel 1 miljoen meetwaarden 

zijn bijvoorbeeld ideaal voor de langetermijnbewaking van 

temperatuur en vochtigheid in goederenmagazijnen volgens 

de voorschriften van de relevante richtlijnen.

Beide instrumenten beschikken over een niet-vluchtig 

geheugen dat ook bij volledig lege batterijen nog kan wor-

den uitgelezen en op die manier verhindert dat er gege-

vens verloren gaan.  Bij de software die bij de loggers 

verantwoordelijk is voor de instellingen en die de gemeten 

gegevens analyseert, staat ook een variant beschikbaar 

die rekening houdt met de speciale voorschriften van de 

FDA-richtlijnen 21 CFR Part 11. 

Een toekomstgericht klimaatbewakingssysteem dient echter 

niet alleen te voorzien in dataloggers waarmee de overgang 

van mapping naar langetermijnbedrijf naadloos en voordelig 

mogelijk is, maar moet ook beschikken over automatismen 

waarmee plotseling optredende overschrijdingen van drem-

pelwaarden automatisch herkend worden en die onmiddellijk 

op adequate wijze alarm slaan. 

Zulke systemen, bijvoorbeeld testo Saveris (afbeelding 2) 

beschikken daarbij over verschillende alarmeringslevels, die 

van de reactie op grenswaarde-overschrijdingen in een vast 

tijdsinterval tot aan een getrapte alarmering van hele groe-

pen van ontvangers reiken. De melding kan - al naargelang 

de systeemconstellatie - via akoestische en visuele signalen, 

maar ook door SMS of e-mail gerealiseerd worden.

Afbeelding 2
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WHO eist audit van het mapping-rapport 

De voorschriften, adviezen en exemplarische gegevens 

in [1] maken met name duidelijk dat de WHO-specialisten 

bij mapping bijzonder veel waarde hechten aan het feit 

dat de gebruikte dataloggers hoogwaardig en nauwkeurig 

zijn – in de kalibratievoorschriften is bijvoorbeeld sprake 

van waarden met een zeer geringe tolerantie – en dat de 

mapping-methode alsmede het verloop en de resultaten van 

het mapping-onderzoek precies gedocumenteerd worden. 

Deze eis wordt ook nog eens benadrukt doordat het 

mapping-rapport door een onafhankelijke, competente 

persoon gecontroleerd en als feitelijk juist gewaarmerkt 

moet worden. 

Verder staat in de WHO-paper: ‘De persoon die als 

auditor optreedt dient de resultaten van de controle en de 

daaruit voortvloeiende adviezen te bevestigen, goed te 

keuren en te ondertekenen. Wanneer het rapport door een 

gekwalificeerde derde persoon werd opgesteld, dient het te 

worden goedgekeurd door de persoon die het onderzoek 

in opdracht heeft gegeven.“ Het mapping-rapport dient dus 

zelf ook ge-audit te worden. Het grote belang van klimaat-

monitoring binnen de farmaceutische productie wordt door 

dit voorschrift van de WHO eens te meer benadrukt.
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Meer informatie.

Voor meer informatie over Testo en met vragen rondom 

temperatuur- en vochtigheidsbewaking kunt u terecht bij 

onze experts op +49 (0)7653-681 700 of xxxx@testo.xx.
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