
                                  

KB 21 januari 2009: “Onderrichtingen der apothekers” 

Checklist Diergeneesmiddelen 
Het KB Onderrichtingen omschrijft de verplichtingen van de apotheker bij de aflevering van 

geneesmiddelen voor dieren en legt enkele specifieke bepalingen vast betreffende het voorschrift, 

de gegevens vermeld op de buitenverpakking en bij de bevoorrading van dierenartsen die zelf 

geneesmiddelen afleveren.  We maken een onderscheid tussen: 

1. rechtstreeks leveren  aan de verantwoordelijke voor de dieren of zijn afgevaardigde 

2. leveren aan een dierenarts – depothouder die zelf geneesmiddelen aflevert 
 

 

Ja= in orde voor uw apotheek 

Nee = niet in orde voor uw apotheek 

 
 

1. Algemene informatie bij afleveringen van geneesmiddelen voor dieren 
 

Geldigheidsduur voorschrift Ja Nee Opmerkingen 

Voor voedselproducerende dieren is een voorschrift 
maximum 15 dagen geldig 

  KB 23/05/2000 

Voor niet-voedselproducerende dieren, is de 
geldigheid gelimiteerd tot 6 maanden 

  KB 11/10/2005 

 

Minimale gegevens op de verpakking Ja Nee Opmerkingen 

 Verantwoordelijkheidsetiket: adres apotheek, 

telefoonnummer, naam en voornaam 
apotheker(s)-titularis(sen) 

 Wijze van inname, bewaring en gebruik 

  Voor magistrale bereidingen 

vermeldt de apotheker de 

bijkomende gegevens cfr. de 

checklist magistrale bereidingen. 
 

Extra verplichte gegevens op de verpakking 
(etiket) 

Ja Nee Opmerkingen 

 Volgnummer van het voorschrift  
 Bij voedselproducerende dieren: de wachttijd voor 

de producten van het dier voor consumptie mogen 
geleverd worden  

De afleveringsdatum moet niet vermeld worden 

   

 

Te bewaren aankoopgegevens Ja Nee Opmerkingen 

 Datum van aankoop 
 Benaming en farmaceutische vorm, hoeveelheid 
 Naam en adres van leverancier 
 Lotnummer 

  Onder schriftelijke of elektronische 

vorm – eventueel via facturen of 

leveringsbonnen – gedurende 5 

jaar te bewaren 

 

2. Aflevering: Ik lever geneesmiddelen rechtstreeks aan een verantwoordelijke 

voor dieren of zijn afgevaardigde 

De dierenarts gebruikt een voorgedrukt formulier, in 3 luiken met een verschillende kleur: 
 Eerste luik – witte kleur is het origineel bestemd voor de apotheker 
 Tweede luik – gele kleur is bestemd voor de verantwoordelijke van de dieren 
 Derde luik – roze kleur wordt bewaard door de dierenarts 
 

Voor niet-voedselproducerende dieren kan het document vervangen worden door een document in 2 luiken: 
 Eerste luik – groene kleur is het origineel bestemd voor de apotheker 
 Tweede luik – blauwe kleur wordt bewaard door de dierenarts 
 

 

Bewaring Ja Nee Opmerkingen 

De geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik 

moeten niet op een afgescheiden plaats in de 

apotheek bewaard worden. 

   

 

 

 

 

 

Voorschrift  Ja Nee Opmerkingen 

Door de apotheker wordt er op het eerste (wit of    



                                  

groen) en tweede (gele) luik van het voorschrift 
vermeld:  
 Naam van de apotheker(s)-titularis(sen) 
 Adres van de apotheek 
 Handtekening van de apotheker 
 Datum van uitvoering van het voorschrift 
 Lotnummer (s) 
Door de verantwoordelijke voor de dieren of zijn 
gemachtigde worden er op het eerste (wit of groen) 
luik van het voorschrift volgende gegevens vermeld: 
 Handtekening 
 Naam en voornaam  
 Adres  
 

Het voorschrift wordt in chronologische volgorde 

geordend. Het 1ste luik (wit of groen) van het 

voorschrift blijft in de apotheek. Het 2de luik (geel) van 

het voorschrift wordt aan de verantwoordelijke van de 

dieren of zijn gemachtigde gegeven. 

 

3. Aflevering: Ik lever geneesmiddelen aan een dierenarts – depothouder die 

zelf geneesmiddelen aflevert 

Bewaring Ja Nee Opmerkingen 

De geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, 

bestemd voor aflevering aan een dierenarts – 

depothouder, worden op een afgescheiden plaats in 

de apotheek bewaard. 

  Bewaring op een afgescheiden 

plaats wil niet zeggen dat deze 

geneesmiddelen in een aparte 

kast moeten bewaard worden. In 

eenzelfde kast kunnen 

geneesmiddelen afgescheiden 

worden door bewaring op een 

verschillende plank of in een 

andere lade.  
 

Verplichtingen ivm bevoorrading Ja Nee Opmerkingen 

Vóór de eerste levering wordt het FAGG op de hoogte 

gebracht per aangetekende brief.  

  FAGG EUROSTATION gebouw, 

blok 2, Victor Hortaplein, 40/ 40  

1060 Brussel 

Driemaandelijks wordt er naar het FAGG een overzicht 

gestuurd per dierenarts van de geneesmiddelen die 

onder het cascadesysteem* vallen. 

  *Cfr. art. 230 en 231 van KB 

14/12/2006 

 

Voorschrift - bestelbon Ja Nee Opmerkingen 

Na voorlegging van een door de dierenarts 

ondertekende en gedateerde bestelbon, opgesteld in 2 

exemplaren, worden de geneesmiddelen afgeleverd.   
 

Op één exemplaar van de bestelbon wordt de 

uitvoering bevestigd en dit ene exemplaar wordt aan 

de bestemmeling overhandigd. 

Het 2de exemplaar van de bestelbon wordt in 

chronologische volgorde genummerd. 

   

 

 

 

 

 

4. Te registreren gegevens 

 Ja Nee Opmerkingen 

 Volgnummer van het voorschrift/bestelbon 
 Datum van aflevering 
 Naam en adres van voorschrijvende dierenarts 
 Naam van de verantwoordelijke van de dieren 
 Naam van het geneesmiddel en UBC of CNK 
 Geleverde hoeveelheid 
 Lotnummer 

 Naam en adres van leverancier 

  Gedurende minstens 10 jaar te 

bewaren en na 30 jaar te 

vernietigen. 

 


