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CAMERABEWAKING IN UW APOTHEEK
Unieke oplossing, ingebouwd in uw softwarepakket ULTIMATE

EEN EENVOUDIGE EN INTUÏTIEVE TECHNOLOGIE

• Twijfel wegnemen in 2 klikken

• Voortdurende opname of opname bij bewegingsdetectie

ALTIJD ZICHT OP UW APOTHEEK

• Onmiddellijke melding via e-mail of sms

• Applicatie met toegang tot uw camera’s van op afstand

KWALITEITSCAMERA’S

• Beeld met een hoge resolutie

• Panoramisch beeld van 360°

• Bewaking dag en nacht

OPLOSSING VERBONDEN MET UW SOFTWARE

• Markering van uw video’s volgens uw gebeurtenissen

• Aanpasbare visualisatie van uw camera’s in uw Ultimate software
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  Bewustwording om juist te sorteren
De consumenten kennen niet altijd het verschil tussen de verschil-
lende producten. Het is dus belangrijk om hen te helpen in dit pro-
ces. Door niet correct te sorteren, wordt het systeem in gevaar ge-
bracht omdat het pad van recycling/vernietiging aanzienlijke kosten 
met zich meebrengt en tot op heden is 38% van de ingezamelde 
producten geen geneesmiddelen, wat dus 38% bijkomende kosten 
oplevert. Voor de apothekers maar voor ook alle andere actoren.

  Waarom de geneesmiddelen niet opnieuw verdelen?
Het is belangrijk dat u de patiënt uitlegt dat een herverdeling de 
goede traceerbaarheid en bewakingsregels van het medicijn niet 
respecteert en in het gedrag brengt.

We kunnen producten niet opnieuw distribueren waarvan de op-
slagnormen, de volledigheid van de verpakking, de oorsprong en 
de vervaldatum niet bekend zijn.

BACHI is de Belgische koepelorgani-
satie van de industrie van voorschrift-

vrije geneesmiddelen en gezondheidsproducten verkocht in 
apotheek. BACHI heeft als doel haar leden te vertegenwoor-
digen en hun gemeenschappelijke belangen te behartigen.
De prioriteit van BACHI is het bevorderen van een gunstig 
maatschappelijk en politiek klimaat voor zelfzorg, waarbij de 
patiënt- consument centraal staat. BACHI ijvert voor de er-
kenning van de socio-economische rol van zelfzorg met in 
acht name van het belang van de volksgezondheid, de be-
roepsbeoefenaars in de gezondheidszorg en de industrie-
leden van de vereniging.

Virginie Villers 

  Sorteren is de boodschap!
De verschillende betrokken partijen van de farmaceutische sector 
en in het bijzonder de apothekers, groothandel en producenten, 
organiseren in samenwerking met de gewestelijke overheden, een 
selectieve inzameling van vervallen en niet-gebruikte geneesmid-
delen om ze uiteindelijk in alle veiligheid te laten vernietigen door 
een gespecialiseerd bedrijf.

Deze inzameling heeft tot doel zoveel
mogelijk te vermijden dat resten van

geneesmiddelen niet in het milieu
terechtkomen of in het bereik komen

van bv. onvoorzichtige kinderen.  

Er werd een Begeleidingscomité opgericht in het kader van het Mi-
lieuconvenant dat regelmatig controleert of de inzameling verloopt 
volgens de vooropgestelde regels. Zo wordt er ongeveer 138.000 
kg aan vervallen geneesmiddelen verzameld in het Waals Gewest 
door de apothekers. De mobiele inzamelpunten of containerparken 
mogen ook niet langer dit type afval aanvaarden.

  Verplichte terugname door de apotheker 
De apothekers zijn zoals het KB van 21 januari 2009 vermeldt, 
verplicht alle vervallen of niet-gebruikte geneesmiddelen terug te 
nemen die worden teruggebracht  door patiënten, ongeacht of ze 
bij hen werden gekocht of niet. 

Wist u dit?
Indien de patiënt de geneesmiddelen niet juist heeft gesor-
teerd en terugbrengt, is de apotheker niet verplicht ze terug 
te nemen. 

Het is dus essentieel dat de patiënt de vervallen of ongebruikte 
geneesmiddelen ontdoet van hun verpakking en bijsluiter voordat 
hij ze terugbrengt.
Producten die geen geneesmiddelen zijn, kunnen niet door de 
apotheker worden teruggenomen. Dit gaat dan bijvoorbeeld om 
chemische stoffen, cosmetica, voedingssupplementen of baby-
voeding, enz. Deze moeten naar het containerpark worden ge-
bracht of met huishoudelijk afval worden weggegooid.

De apotheker moet de geneesmiddelen die zijn teruggebracht dan 
verzamelen en aan zijn groothandelaar/distributeur in de hiervoor 
bestemde box terugsturen, zodat deze op zijn beurt, in overeen-
stemming met de wettelijke bepalingen, het nodige kan doen voor 
de vernietiging door een gespecialiseerd bedrijf.
De farmaceutische industrie, de apothekers en de groothandel zijn 
bij het proces betrokken om de overeenkomsten met elke regio te 
implementeren. De betrokken partijen dragen ook alle kosten!

Na een akkoord met de overheden is de apotheek sinds september 2005 
de enige plek waar men met vervallen en niet-gebruikte geneesmiddelen 
terecht kan.

Vervallen geneesmiddelen:
terug naar de apotheek of niet?  

Het cijfer: in 2016 werden
520 ton pillen, tabletten,
siropen, zalven vernietigd. 

Meer info:
http://www.apb.be/nl/corp/De-Algemene-Pharmaceutische-Bond/Actualiteit/
nieuws/Pages/Vervallen-en-ongebruikte-geneesmiddelen.aspx


