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KORTE BERICHTEN

De advertenties mogen niet in concurrentie 
zijn met de APB-diensten en/of strijdig zijn 
met de algemene belangen verdedigd door 
de APB. Om deze redenen kan elke inlassing 
geweigerd worden door de verantwoordelijke 
uitgever. Onafgezien van deze voorwaarden 
berust de verantwoordelijkheid voor de inhoud 
van de opgenomen reclame bij de firma die de 
advertentie plaatst en niet bij de uitgever.
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Terugname geneesmiddelen I 
Controle in aantocht!
In januari zal een steekproef uitgevoerd worden op de inhoud van de dozen met ingezamelde 
vervallen en ongebruikte geneesmiddelen die door de groothandelaars worden teruggenomen 
om ze te vernietigen, conform het systeem dat door onze sector (apothekers, groothandelaar-
verdelers en industrie) werd uitgewerkt in samenwerking met de drie regio’s in ons land. →

Vervallen of ongebruikte geneesmiddelen 
kunnen niet vergeleken worden met 
andere afvalsoorten. Vanwege de 
schadelijkheid voor het milieu en het 
gevaar voor de mens, is het belangrijk dat 
die producten op een veilige manier 
worden vernietigd. Met het vooruitzicht 
van de controle in januari, herinneren we 
je aan de belangrijkste regels die 
gerespecteerd moeten worden bij de 
selectieve inzameling van vervallen en 
ongebruikte geneesmiddelen. 

Basisprincipe
Je bent verplicht om correct gesorteerde* 
vervallen en ongebruikte geneesmiddelen 
terug te nemen van de patiënt.  
Niet-geneesmiddelen (cosmetica, 
chemicaliën,...) en lege verpakkingen 
(kartonnen doosjes, propere glazen 
flessen,...) moet je niet terugnemen.

*De sorteergids bestemd voor het grote publiek is 
daarvoor een handige leidraad. Zie link onderaan  
dit artikel.

Hoe?
Je verzamelt de geneesmiddelen die 
teruggebracht worden door patiënten in 
de daartoe speciaal ontworpen 
ophaaldozen of recipiënten (te bestellen 
bij je groothandelaar-verdeler of bij 
Renewi). Daarna haalt de groothandelaar-
verdeler de dozen op en hij verzorgt 
vervolgens het vervoer naar de vergunde 
en geselecteerde verbrandingsinstallaties 
voor vernietiging van de geneesmiddelen. 
De geneesmiddelenfabrikanten nemen 
daarvan de kost op zich.

Opgelet: om de stabiliteit van de dozen 
voor vernietiging te waarborgen (bv. 
explosiegevaar in de verbrandingsoven 
door ethanol), moet je erop toezien dat de 
dozen correct gevuld worden.

Aandachtspunten
Uit de resultaten van controles die reeds 
uitgevoerd zijn, halen we twee zaken die 

speciale aandacht verdienen:

• Op elke doos voor de selectieve 
inzameling moet een identificatie-etiket 
of stempel van de apotheek worden 
aangebracht.

• De dozen mogen enkel geneesmiddelen 
bevatten die door patiënten 
teruggebracht en vooraf gesorteerd 
zijn. Dat wil zeggen dat alle andere 
producten (voedingssupplementen, 
babymelk, cosmetica, enz.) die 
beschikbaar zijn in de apotheek, maar 
ook geneesmiddelen uit de voorraad van 
de apotheker en de verpakkingen en 
bijsluiters van geneesmiddelen die 
teruggebracht zijn door de patiënt ten 
strengste verboden zijn.

 Meer info
De handige sorteergids ‘Vervallen of 
ongebruikte geneesmiddelen? Breng ze 
naar uw apotheker’ bestemd voor het  
grote publiek is online beschikbaar op  
Apotheek.be. Een visueel overzicht van  
wat je als apotheker wel en niet aanvaard  
van geneesmiddelen die patiënten 
terugbrengen, vind je op pagina 16 van 
 deze Korte Berichten. Handig en  
bovendien eenvoudig uit te knippen en  
op te hangen in de apotheek!

Wat moet je doen met vervallen 
geneesmiddelen uit eigen voorraad?  
En wat met stalen, verdovende middelen en 
bereidingen?  Meer gedetailleerde 
informatie en praktische tips over het 
beheer van vervallen en ongebruikte 
producten vind je online op MyAPB. 

 Handige links
https://bit.ly/2OFG0jm (Sorteergids)

https://bit.ly/2B3uR8A (Beheer van vervallen 
producten in de apotheek)


