 TOEDIENEN van geneesmiddelen in volgende
gevallen:
 risicoperiode
 hormonale stoffen als bedoeld in artikel 4 van
de Hormonenwet (Wet van 15 juli 1985)
 geneesmiddelen (immunologische) gebruikt
tegen een ziekte van Hoofdstuk III van de
dierengezondheidswet van 24 maart 1987
(gereglementeerde ziekten)
 toepassing van de CASCADE regelgeving

TYPE geneesmiddel
1. Productiestimulerende middelen

AANWEZIG en verantwoord door een
T&V doc. of voorschrift, opgesteld door
een dierenarts voor een nabehandeling
van MAX 5 dagen

 VERSCHAFFEN van geneesmiddelen

NOOIT AANWEZIG
NOOIT voorschrijven/verschaffen

TOEDIENINGS- EN VERSCHAFFINGS DOCUMENT
STEEDS VERPLICHT bij:

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

DE VOORSCHRIFTPLICHTIGE GENEESMIDDELEN DIE AL DAN NIET OP EEN
VEEBEDRIJF MOGEN AANWEZIG ZIJN EN DE VOORWAARDEN WAARONDER.
Oktober 2011
A
B
C

Reserve

Behandeling

(2 maanden)

(5 dagen)

X

(Anti)-hormonale producten of met beta-

2. adrenergische werking behalve deze van bijlage
3.
4.
5.

6.

7
8
9
10

II van het KB van 23 mei 2000 (zie onder 3.)
Hormonale producten vermeld in bijlage II van
het KB van 23 mei 2000
Geneesmiddelen ENKEL geregistreerd voor
intraveneuze toediening
Antimicrobiële middelen behalve de
geneesmiddelen onder 4. en parenteraal toe te
dienen tilmicosine
Immunologische geneesmiddelen in toepassing
van de gereglementeerde dierenziekten
(verboden voor te schrijven zoals bepaald in KB
30/11/2002)
Immunologische geneesmiddelen, toegepast
buiten de bepalingen onder 6. (= voor niet
gereglementeerde dierenziekten)
NSAID’s = Ontstekingsremmende en
koortswerende geneesmiddelen behalve de
geneesmiddelen onder 4.
Verdovende geneesmiddelen,
psychotropen, analgetica, anaesthetica, hypnotica
inclusief de alfa 2 agonisten (**), neuroleptica
Kalmerende geneesmiddelen (tranquilantia)
behalve de geneesmiddelen onder 4 en 9.

X
X

X
X

X

X

Aujeszky (*)/
IBR rundvee /
Salmonella
pluimvee/

X
X

X
X

X

11
12

13

14
15

Anti-parasitaire middelen
(ontwormingsmiddelen) behalve de
geneesmiddelen onder 4
Overige voorschriftplichtige geneesmiddelen
(Vitaminen, ijzerpreparaten, …..)
Diergeneesmiddelen vergund in een andere
Europese Lidstaat mits in toepassing van het
cascadesysteem volgens art. 11 van KB
14.12.2006 behalve deze die vallen onder 1. 2. 4.
6. 9.
Geneesmiddelen via niet wettelijk toegelaten
distributiekanalen inclusief internet
Niet vergunde geneesmiddelen
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X

X

X

X

X

X

X
X
X

(*)Aujeszky vaccinatie bij varkens is verboden bij KB 12/10/2010 vanaf 01/01/2011
(**) er zijn geen alternatieven beschikbaar voor rundvee

