Uw bijdrage ? Twee eenvoudige
en kosteloze handelingen :
sorteren en terugbrengen
U heeft het al begrepen : de eerste speler in dit ophalingssysteem bent u ! Door
vervallen en ongebruikte geneesmiddelen terug te brengen bij uw apotheker,
zorgt u mee voor een beter beheer van het farmaceutisch afval.
Vooraleer u een bezoek brengt aan de apotheek :
»» Maak een eerste selectie van uw huisapotheek.
»» Wat moet u doen met zalftubes, spuitbussen, flesjes, blisters, ... ? Bekijk de
sorteergids in deze brochure !
»» Sorteer de bijsluiter en de kartonnen verpakking zelf bij het papier- en kartonafval.

Vervallen of ongebruikte
geneesmiddelen ?
Breng ze naar uw apotheker !
Een gezamenlijk initiatief van de apothekers,
de groothandelaars-verdelers, de geneesmiddelenindustrie
en de gewestelijke overheden

Aarzel niet uw apotheker om advies te vragen over het sorteren, de ophaling of
over de medicijnen die u veilig kan bewaren in uw medicijnkastje.
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Voor meer informatie :
www.goedgebruik.be | info@goedgebruik.be | www.apotheek.be

Vervallen of ongebruikte
geneesmiddelen ?
Breng ze naar uw apotheker !

Uw apotheker neemt terug ...
»» Niet opgebruikte pillen,
zetpillen, capsules, ...
in hun blister of fles

Geneesmiddelen zijn niet zoals andere producten. Vervallen of ongebruikte
geneesmiddelen kunnen bijgevolg niet vergeleken worden met andere afvalsoorten.
In samenwerking met de gewesten organiseert en financiert de farmaceutische
sector een selectieve inzameling van vervallen of ongebruikte geneesmiddelen,
zodat deze op een veilige manier vernietigd kunnen worden. Uw bijdrage in dit
proces ? Twee eenvoudige en kosteloze handelingen : sorteren en terugbrengen.

Geneesmiddelen zonder het doosje en de bijsluiter

1. Hou uw medicijnkastje in het oog : een belangrijk gebaar voor uw gezondheid

»» Niet-gebruikte

geneesmiddelenpatches

Bewaar geen vervallen geneesmiddelen bij u thuis. Het gebruik van vervallen
geneesmiddelen is immers gevaarlijk. Vermijd ook het bewaren van geneesmiddelen
die u niet meer gebruikt. Inderdaad, sommige voorgeschreven behandelingen vereisen
niet dat u de hele doos of fles gebruikt. Medicijnen die in een specifieke situatie door
uw arts zijn voorgeschreven of door uw apotheker zijn aanbevolen, kunnen ongeschikt
of zelfs gevaarlijk zijn in andere situaties. Sommige geneesmiddelen hebben bovendien
een beperkte houdbaarheid na opening. Hou dit alles regelmatig in het oog en verwijder
de geneesmiddelen die u niet meer gebruikt.

»» Restjes

zalf in de tube

»» Restanten van

sprays en aërosols

Uw apotheker neemt niet terug ...
Lege verpakkingen van geneesmiddelen

2. Breng vervallen of ongebruikte geneesmiddelen terug naar de apotheek :
een nuttig gebaar voor de veiligheid van u en uw dierbaren

»» Lege en propere glazen

flesjes

Niet-geneesmiddelen

»» Restanten van

chemicaliën

* glasbol of huis-aan-huisophaling van glas

Vanwege de schadelijkheid voor het milieu, is het verboden om vervallen of
ongebruikte geneesmiddelen in toiletten, wastafels, ... weg te gooien. Ook
het weggooien in de vuilnisbak is sterk afgeraden (onvoorzichtige kinderen,
dieren op zoek naar voedsel, ...). Daarom bundelen de farmaceutische industrie,
de geneesmiddelengroothandelaars en de apothekers hun krachten om vervallen
of ongebruikte geneesmiddelen te verzamelen en te vernietigen. Dit systeem
respecteert het milieu en garandeert de efficiëntie, de kwaliteit en de veiligheid van
de geneesmiddelen in uw medicijnkastje.

»»

Radiografieën

* containerpark
»» Restanten van cosmetica

* containerpark

* ziekenhuis, containerpark of inzameling

(in Vlaanderen)

huishoudelijk chemisch afval

* huishoudelijk restafval

(in Brussel en Wallonië)

»» Lege doordruk- en kunststofverpakkingen

* huishoudelijk restafval

De apotheker verzamelt de teruggebrachte geneesmiddelen vervolgens in de
daarvoor speciaal ontworpen dozen. De groothandelaars halen deze dozen op,
waarna ze vervoerd worden naar een erkende installatie voor vernietiging.
Let op : vervallen of ongebruikte geneesmiddelen mogen niet naar het containerpark
gebracht worden. Ze moeten altijd naar uw apotheker teruggebracht worden.
De apotheker neemt ze kosteloos terug met de bedoeling ze te laten vernietigen (de
farmaceutische sector neemt de kosten voor de vernietiging op zich).

»» Restanten van siropen
en vloeibare geneesmiddelen
(bv. neus- en oogdruppels) in hun flessen

»» Papieren bijsluiters en kartonnen doosjes

* containerpark of huis-aan-huisophaling van
papier

!

»»

Naalden

»»

* naaldcontainer (te koop bij de apotheker)
* containerpark

»»

Dieet- en
babyvoeding,
vitaminebereidingen
en kruidenproducten
* huishoudelijk restafval

of huis-aan-huisophaling
van GFT

