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KB VAN 21 JULI 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik
van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren

1. Documenten over de diergeneesmiddelen bijhouden
De veehouder moet elk diergeneesmiddel dat hij bezit voor de
behandeling van zijn dieren (1) kunnen verantwoorden met een
document van een dierenarts.
Deze documenten kunnen zijn:
1.

een TVD-document
(toedienings- en verschaffingsdocument),

2.

de (gele) kopie van het voorschrift voor
diergeneesmiddelen,

3.

de (gele) kopie van het voorschrift voor gemedicineerde
voeders.

De veehouder moet ook elk TVD-document bijhouden dat
door de dierenarts is opgesteld wanneer deze dierenarts zelf de
dieren behandelt.
(1)

De bepalingen in dit document zijn enkel en alleen van toepassing op de
diergeneesmiddelen die de veehouder gebruikt voor de verzorging van
voedselproducerende dieren (rund, varken, pluimvee, loopvogels, schaap, geit,
hertachtigen, konijnen, aquacultuur, bijen, niet uit de voedselketen uitgesloten
paarden)
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A. Door de dierenarts verschafte geneesmiddelen:
•

moeten op elk moment gelinkt kunnen worden aan een
TVD-document:
u

hetzij op basis van de naam van de dierenarts en van
het unieke documentnummer van het TVD dat op
de verpakking aanwezig is (indien de dierenarts het
TVD-document onmiddellijk heeft verschaft),

u

hetzij op basis van de naam van de dierenarts en
van de datum die op de verpakking aanwezig is
(indien de dierenarts het TVD-document later heeft
verschaft (maar in ieder geval binnen de 7 dagen).

B. Door de dierenarts voorgeschreven geneesmiddelen
of gemedicineerde voeders:
•

moeten op elk moment gelinkt kunnen worden aan
de gele kopie van het voorschrift van de dierenarts,
op basis van de naam van de dierenarts en van het
unieke documentnummer van het voorschrift dat op de
verpakking aanwezig is (aangebracht door de apotheker
of door de veevoederfabrikant).

Om die reden moet elk geneesmiddel in de verpakking
worden bewaard waarop deze vermelding voorkomt (ofwel
geschreven ofwel met vignetten).
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C. Door de dierenarts zelf toegediende
geneesmiddelen:
De dierenarts moet bij elke behandeling van dieren en
waarbij hijzelf diergeneesmiddelen toedient, een TVDdocument opmaken en overmaken aan de veehouder.
Dit TVD-document moet in het REGISTER IN (zie punt 3)
bewaard worden.

Het TVD-document wordt door de dierenarts opgemaakt en
overhandigt aan de veehouder:
–– op het moment van zijn tussenkomst of ten laatste binnen de 7 dagen na die tussenkomst,
–– op papier of op elektronische wijze.
Indien de dierenarts de geneesmiddelen niet verschaft, worden
de voorschriften voor diergeneesmiddelen door de dierenarts
steeds opgesteld op papier. De apotheker voert ze uit.
Voorschriften voor gemedicineerde voeders worden door de
dierenarts opgesteld op papier of op elektronische wijze.
De veevoederfabrikant voert ze uit en levert het gemedicineerd
voeder.
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NB: Administratie bijhouden op papier of op
geïnformatiseerde wijze
Op basis van de hoger vermelde documenten houdt de
veehouder een REGISTER IN (zie punt 3) en een
REGISTER UIT (zie punt 5) bij.
Al deze documenten (behalve de voorschriften van
geneesmiddelen) en de registers mogen ofwel op papier ofwel
op geïnformatiseerde wijze bijgehouden worden.
Ook de combinatie van beide is mogelijk, voor zover ze elkaar
aanvullen en de chronologie van beide systemen wordt
gewaarborgd.
De registers op papier en/of op geïnformatiseerde wijze dienen
minimum 5 jaar bewaard te worden.
Er bestaat geen wettelijk model van registers of van
geïnformatiseerde documenten, maar alle wettelijke informatie
moet erin aanwezig zijn en de bewaartermijn ervan is eveneens
minimaal 5 jaar.
Ter info: elk document van elke dierenarts heeft steeds een
uniek documentnummer.
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2. Hoe de voorraad diergeneesmiddelen beheren?
De veehouder die diergeneesmiddelen bezit, houdt deze in
zijn voorraad overeenkomstig de instructies van zijn dierenarts
(koel, droog, juiste temperatuur, …).
De voorraad diergeneesmiddelen:
–– bevindt zich op een plaats die gescheiden is van de
privéwoning en van de stallen waar de dieren staan,
–– mag op gemengde bedrijven (op hetzelfde adres) door
de veehouder opgesplitst worden per diersoort (per
beslag).

3. “REGISTER IN” van de voorraad = het bezit van
diergeneesmiddelen verantwoorden
Het chronologisch rangschikken van alle documenten die onder
punt 1 zijn vermeld, vormen automatisch het REGISTER IN bij de
veehouder.
Op gemengde bedrijven (op hetzelfde adres) wordt het
REGISTER IN gehouden per diersoort (per beslagnummer dat
vermeld staat op de documenten).
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4. Het gebruik van de diergeneesmiddelen door de
veehouder
De voortzetting van een behandeling die werd gestart door
de dierenarts
Het behandelen van dieren met diergeneesmiddelen, om welke
reden ook, kan enkel en alleen in het kader van de tussenkomst
van een dierenarts. De dierenarts stelt een diagnose en start de
behandeling. De dierenarts kan beslissen om de nabehandeling
over te laten aan de veehouder en verschaft in dat geval de
daarvoor nodige geneesmiddelen (of schrijft ze voor). Er mag
geen groter volume geneesmiddelen aanwezig zijn (voorgeschreven of verschaft in functie van de verpakking) als hetgeen
nodig is voor de noodzakelijke nabehandeling van het dier of de
groep dieren en met een maximum voor 3 weken (2) (3).
De veehouder:
–– mag de bekomen diergeneesmiddelen enkel en alleen
gebruiken voor het dier of de groep dieren en volgens
de indicaties die de dierenarts vermeld heeft in de
documenten (vermeld onder punt 1),
–– mag (een overschot aan) diergeneesmiddelen niet
gebruiken voor problemen die hijzelf vaststelt (3).
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Bedrijfsbegeleiding
De veehouder die een overeenkomst van bedrijfsbegeleiding
heeft met zijn dierenarts, mag zelf de groep of de categorie
dieren vermeld in het TVD of in het voorschrift behandelen
voor de redenen (preventief of curatief ) zoals beschreven
door de dierenarts in deze documenten, volgend op zijn
initiële diagnose. Er mag geen groter volume geneesmiddelen
aanwezig zijn dan nodig voor de door de dierenarts beschreven
behandeling van de groep dieren en met een maximum,
geschat voor 2 maanden.
De veehouder:
–– mag de bekomen diergeneesmiddelen enkel en alleen
gebruiken voor de initiële diagnose bij de categorie
dieren die de dierenarts vermeld heeft in de
documenten (vermeld onder punt 1).
De behandelingen die de veehouder uitvoert moeten
ingeschreven worden in het REGISTER UIT (zie punt 5).
(2)
(3)

Indien geen exacte (kleine) verpakking bestaat, wordt de meest aangepaste
verpakking verschaft.
Het overschot mag enkel (opnieuw) gebruikt worden op aanwijzing van een
dierenarts in een nieuw TVD-document. Vervallen of onbruikbaar geworden
geneesmiddelen worden medisch AFVAL (zie OVAM).
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5. “REGISTER UIT” van de voorraad =
het gebruik van diergeneesmiddelen verantwoorden
De nabehandeling
Wanneer de veehouder de nabehandeling onmiddellijk
verder uitvoert met de voorgeschreven of verschafte
diergeneesmiddelen, moet hij niets noteren. De veehouder:
–– houdt zich strikt aan de instructies in de
overeenstemmende documenten (zie punt 1),
–– mag (een overschot aan) diergeneesmiddelen niet
gebruiken voor problemen die hijzelf vaststelt (3).
Wanneer de veehouder de nabehandeling op een latere
datum uitvoert dan direct volgend op het bezoek van de
dierenarts (bijvoorbeeld een ontworming), noteert hij op de
overeenstemmende documenten (zie punt 1) de startdatum van
de nabehandeling.

(3)
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De overschot mag enkel (opnieuw) gebruikt worden op aanwijzing van een
dierenarts in een nieuw TVD-document. Vervallen of onbruikbaar geworden
geneesmiddelen worden medisch AFVAL (zie OVAM).

Bedrijfsbegeleiding
Wanneer de veehouder zelf behandelingen uitvoert in het kader
van de bedrijfsbegeleiding, op aanwijzing van zijn dierenarts,
moet hij ALLE behandelingen noteren in het REGISTER UIT,
behalve de behandelingen bij niet gespeende biggen en bij
kalfjes jonger dan één maand (op het bedrijf van geboorte) met
geneesmiddelen met een wachttijd die korter is dan 1 maand.
Welke gegevens registreren in het REGISTER UIT?
In het REGISTER UIT dient elke behandeling geregistreerd te
worden: de datum, de identificatie van het dier / de groep
dieren, benaming en hoeveelheid van het toegediende
geneesmiddel. Ook de behandelingen met geneesmiddelen
zonder wachttijd dienen ingeschreven te worden in het register
UIT (vb. vaccinaties).
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6. Voorbeeld van “REGISTER UIT” en hoe dit in te vullen
Voorbeeld (op papier of elektronisch)
Voorstel van model van uitgaand register.
Elk ander model met dezelfde gegevens voldoet.
(1)

(2)

(3)

(4)

Datum van de
toediening
(van …… / tot
……)

Identificatie
van de
behandeld(e)
dier(groep)

Benaming
geneesmiddel
of
gemedicineerde
voeder

Toegediende
hoeveelheid

			
Te noteren in het register:
(1)

= Datum van de toediening
Bij een eenmalige toediening = datum van de behandeling
Bij een aansluitende reeks van meerdere toedieningen
bij hetzelfde dier/ dezelfde diergroep: 1 regel volstaat
met vermelding van de eerste en de laatste dag van de
toediening (van …. / tot …). u Dan ook in (4): de totale
hoeveelheid toegediend per geneesmiddel

12

(2)

Runderen, schapen en geiten (individuele
oormerknummers):
u Behandeling van 1 enkel dier = oormerknummer
= 8 cijfers of 4 laatste cijfers indien uniek (geen 2
dezelfde dieren)
u Behandeling van groep(en) runderen = omschrijving
groep en/of haar locatie

		

vb. alle jongvee van 15-24 maanden oud,

		

vb. stieren in stal 4, boxen 2 en 3.

Varkens, pluimvee, konijnen:
u Behandeling van 1 enkel dier = eigen diernummer en/
of locatie van het dier
u Behandeling van groep(en) dieren = omschrijving van
de groep en/of zijn locatie
		

vb. alle biggen op de batterij / zeugen in kraamstal
7 en 9

		

vb. vleesvarkens in stal 4, compartimenten 1,2 en 6,

		

vb. 6 vleesvarkens in stal 4, compartimenten 3, hok 5

(3)

Indien in een behandeling meerdere geneesmiddelen
worden toegediend u 1 regel per gebruikt geneesmiddel

(4)

= Toegediende hoeveelheid (zie ook onder (1) bij meerdere
behandelingsdagen
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U vindt meer informatie op de website van het FAVV:
Professionelen > Dierlijke productie > Dieren >
Diergeneesmiddelen
http://www.favv.be/dierlijkeproductie/dieren/
diergeneesmiddelen/#gebruik
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