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KB 21 januari 2009: “Onderrichtingen der Apothekers” 

Checklist Aflevering 

 

Het KB Onderrichtingen omschrijft de plaats van aflevering, personen aan wie mag worden 

afgeleverd, aflevering aan personen die in gemeenschap leven, tijdstip van aflevering, voorschrift 

en etikettering en bijzondere gevallen van aflevering. 

 

U vult de checklist in voor uw eigen situatie.  

Ja= in orde voor uw apotheek 

Nee = niet in orde voor uw apotheek 
 

Plaats van aflevering Ja Nee Opmerkingen 

De aflevering van geneesmiddelen gebeurt in de 

apotheek. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden 

brengt een lid van het apotheekteam de 

geneesmiddelen aan huis of wordt er beroep gedaan 

op een koerierdienst.  

   

 

Personen aan wie mag worden afgeleverd Ja Nee Opmerkingen 

De apotheker levert geneesmiddelen af aan de 

patiënt, de verantwoordelijke van de dieren of een 

gemachtigde. 

   

Er zijn uitzonderingen voorzien voor personen die in 

gemeenschap leven. 

  De aflevering aan personen die in 

gemeenschap leven, wordt 

uitvoerig behandeld in een aparte 

checklist die u binnenkort mag 

verwachten.  

Bij vaccinatiecampagnes, behandeling van tropische 

ziektes en ter voorkoming van besmettelijke ziekten 

gelden bijzondere bepalingen. 

   

Geneesmiddelen voor de urgentietrousse van een arts 

kunnen enkel afgeleverd worden op een origineel, 

gedateerd en ondertekend document met vermelding 

van: 

� Naam en adres arts 

� ‘Urgentietrousse’ 

  Hiervoor is geen officieel 

voorschrift nodig. De echtheid van 

het opgestelde document dient wel 

geverifieerd te worden. 

 

 

Tijdstip aflevering Ja Nee Opmerkingen 

Behalve in geval van overmacht, worden in de 

apotheek bestelde producten uiterlijk de volgende 

werkdag afgeleverd.  

   

Producten die via een ander communicatiemiddel (fax, 

tel, …) worden besteld, worden binnen de twee 

werkdagen na ontvangst geleverd, tenzij anders 

overeengekomen. 

   

In geval van uitgestelde aflevering van 

voorschriftplichtige geneesmiddelen wordt zowel voor 

terugbetaalde als voor niet-terugbetaalde 

geneesmiddelen een document “uitgestelde 

aflevering” aangemaakt.  

  Nog niet alle softwareprogramma’s 

werden hierop voorzien. In bijlage 

5 van de groeimap KB 2009 werd 

een modelformulier uitgestelde 

aflevering opgenomen.  
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Aflevering en voorschrift Ja Nee Opmerkingen 

Bij elk voorschrift wordt nagegaan of de inhoud 

medisch correct is en conform de wettelijke vereisten. 

  Er wordt nagekeken of het 

voorschrift geen fouten inzake de 

gangbare receptuur bevat, geen 

interacties of onverenigbaarheden 

en de dosering wordt 

gecontroleerd. 

 

Aflevering en etikettering Ja Nee Opmerkingen 

Op elk geneesmiddel, medisch hulpmiddel of grondstof 

dat afgeleverd wordt in de apotheek, wordt een 

verantwoordelijkheidsetiket aangebracht dat minimum 

volgende gegevens bevat: 

- Naam en voornaam (of initialen van de 

voornaam) van de apotheker(s)-titularis(sen) 

- Adres van de apotheek 

- Telefoonnummer van de apotheek 

   

Op de verpakking van magistrale en officinale 

bereidingen worden naast de gegevens van het 

verantwoordelijkheidsetiket, volgende bijkomende 

gegevens vermeld:  

- De kwantitatieve en kwalitatieve 

samenstelling 

- De datum van de bereiding 

- De gebruiksaanwijzing van de bereiding 

- De vervaldatum en de voorwaarden van 

bewaring indien bepaald 

- Enkel van toepassing voor magistrale 

bereidingen: naam en voornaam van de arts, 

patiënt en volgnummer van het voorschrift 

  Aandachtspunt: officinale 

bereidingen mogen geen 

fantasienaam dragen. 

Op de verpakking van geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik worden naast de gegevens 

van het verantwoordelijkheidsetiket, volgende 

gegevens vermeld: 

- In voorkomend geval, het volgnummer van 

het voorschrift 

- In voorkomend geval de wachttijd 

   

 


