1 Anti-infectieuze geneesmiddelen (uitgezonderd 17, 18, 19)! Voorwaarden voor
kritisch belangrijke antibiotica!
2 Niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (uitgezonderd 18)
3 Antiparasitaire middelen (antiprotozoaire middelen, anthelminthica en antiectoparasitaire middelen) (uitgezonderd 18)
4 Vergunde geneesmiddelen voor oraal gebruik die alfa-2-adrenerge stoffen
bevatten
5 Anti-infectieuze geneesmiddelen, antiparasitaire geneesmiddelen, niet-steroïdale
anti-inflammatoire geneesmiddelen vergund in een andere EU-lidstaat in
toepassing van het cascadesysteem overeenkomstig artikel 231 van het
Koninklijk Besluit van 14.12.2006, (uitgezonderd 18, 19, 20)
6 Oxytocine
7 Gonadotropines met FSH en/of LH werking, enkelvoudig of in combinatie
8 Gonadorelines (GnRH)
9 Prostaglandines met luteolytische werking
10 Geneesmiddelen die uitsluitend vergund zijn voor intramammaire toediening en
een steroïdale onstekingsremmer bevatten in combinatie met een antibioticum

13 Immunologische geneesmiddelen in het kader van lopende
preventieprogramma's voor de behandeling van ziekten andere dan deze
bedoeld in punt 12
14 Bij varkens: carazolol
15 Bij varkens: altrenogest per os
16 Bij varkens: azaperon
17 ALLE ANDERE VOORSCHRIFTPLICHTIGE GENEESMIDDELEN
18 Geneesmiddelen uitsluitend vergund voor intraveneuze toediening bij dieren
19 Alle injecteerbare vormen met Tilmicosine
20 Alle geneesmiddelen gebruikt overeenkomstig de Dierengezondheidswet van 24
maart 1987 (uitgezonderd 12 en 13)
21 Alle immunologische geneesmiddelen, behalve 12 en 13
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11 Alfa-2-adrenerge stoffen voor zover ze gebruikt worden aan kalmerende of licht
sederende doses (uitgezonderd 18)
12 Immunologische geneesmiddelen voor de behandeling van gereglementeerde
ziekten uit hoofdstuk III van de Dierengezondheidswet van 24 maart 1987 (= lijst
van KB 3/2/2014), indien toegestaan door de van kracht zijnde reglementering;
ENKEL VERSCHAFFING door bedrijfsbegeleidende dierenarts
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AANWEZIG en verantwoord door een TVD of voorschrift,
opgesteld door een dierenarts voor een behandeling van
MAX 3 weken

TYPE geneesmiddel

B

ENKEL aanwezig in het kader van de diergeneeskundige
bedrijfsbegeleiding
ENKEL voor te schrijven of te verschaffen door de
bedrijfsbegeleidende dierenarts

Herinnering: TOEDIENINGS- EN VERSCHAFFINGSDOCUMENT (TVD) STEEDS
VERPLICHT VOOR ELKE
TOEDIENING van geneesmiddelen aan voedselproducerende dieren (VPD)
VERSCHAFFING van geneesmiddelen aan VPD's behalve voor geneesmiddelen
waarvan de wachttijd korter is dan 1 maand en toegediend aan kalveren jonger
dan 1 maand en aanwezig op hun beslag van geboorte of aan niet-gespeende
biggen die maximaal 4 weken oud zijn .
ALLE
substanties moeten opgenomen zijn in tabel I van de bijlage van Verordening
37/2010 van de Commissie van 22 december 2009 betreffende farmacologisch
werkzame stoffen en de indeling daarvan op basis van maximumwaarden voor
residuen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong.
In deze tabel verstaat men onder "geneesmiddel": een "geneesmiddel voor
diergeneeskundig gebruik dat in België vergund is".
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NOOIT AANWEZIG
NOOIT voorschrijven/afleveren

VOORSCHRIFTPLICHTIGE GENEESMIDDELEN DIE AL DAN NIET OP EEN BEDRIJF
AANWEZIG MOGEN ZIJN EN VOORWAARDEN

