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SAMENVATTING 

De dierenarts heeft het recht verworven om geneesmiddelen in depot te houden, toe te dienen, voor 

te schrijven en te verschaffen, dit in tegenstelling tot de humane arts, hetgeen enkel kan toegejuicht 

worden. Maar tegelijk werden er, onder druk van verschillende overheidsinstanties (FAGG, FAVV,…) 

en de farmaceutische sector, talloze wetten ingevoerd, met als resultaat dat de 

geneesmiddelenwetgeving een complex geheel is geworden. De meest recente wetswijziging inzake 

het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren 

betreft het K.B. van 21/07/2016 en heeft enige verbetering teweeggebracht. 

Het eerste deel van deze masterproef verschaft een geïntegreerde kijk op de 

geneesmiddelenwetgeving. Een eerste conclusie was dat een aantal administratieve 

vereenvoudigingen die via het K.B. van 21/07/2016 betreffende het toedienings- en 

verschaffingsdocument (TVD) werden doorgevoerd niet noodzakelijk een voordeel  zijn voor de 

dierenarts. Concreet lijkt het ons aangewezen om bij het afleveren van medicatie toch te blijven 

voorzien in een TVD (dus ook voor NVP paarden) en alle TVD documenten en voorschriften in 3-luik 

verder te laten ondertekenen door de verantwoordelijke zodat deze documenten hun tegensprekelijk 

karakter behouden. Een tweede conclusie was dat ondanks de meest recente wetswijziging de 

geneesmiddelenwetgeving nog steeds belangrijke onduidelijkheden en onvolkomenheden vertoont, 

voornamelijk op het vlak van het voorschrijven en verschaffen van medicatie. Welke medicatie een 

paardenhouder in zijn bezit mag hebben wordt immers geregeld via 3 verschillende wetten en 

evenveel bijlages wat leidt tot een onsamenhangend en onvolledig geheel waarbij zelfs bepaalde 

conflicten ontstaan.  

In het tweede deel van deze masterproef werd de kennis van de geneesmiddelenwetgeving getoetst 

bij laatstejaarsstudenten en dierenartsen. De test leverde een gemiddelde score op van 47% en een 

slaagpercentage van 40%. Een aantal vragen werden significant slechter beantwoord en betroffen niet 

toevallig het afleveren van medicatie (zie hoger). Er waren geen significante verschillen tussen de 

laatstejaarsstudenten en de dierenartsen. Uit de resultaten bleek duidelijk dat de Vlaamse 

dierenartsen onvoldoende vertrouwd zijn met de geneesmiddelenwetgeving voor paarden en dat zij 

beter ondersteund dienen te worden om deze moeilijke wetgeving in de praktijk correct te kunnen 

toepassen. Het is dan ook essentieel om verder in te zetten op een doeltreffende opleiding, continue 

bijscholing alsook de beschikbaarstelling van overzichtelijke en duidelijke documentatie. Mogelijks kan 

best een mobiele applicatie (app) worden ontworpen om de dierenarts te ondersteunen. 
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1. LITERATUURSTUDIE 

1.1. Inleiding 

1.1.1. Probleemstelling 

De dierenarts heeft het recht verworven om geneesmiddelen in depot te houden, toe te dienen, voor 

te schrijven en te verschaffen, dit in tegenstelling tot de humane arts, hetgeen enkel kan toegejuicht 

worden. Maar tegelijk werden er, onder druk van verschillende overheidsinstanties (cfr. FAGG, 

FAVV,…) en de farmaceutische sector, talloze wetten ingevoerd, met als resultaat dat het voor de 

dierenarts niet evident is om zijn weg nog te vinden in dit kluwen van toepasselijke wetten, koninklijke 

besluiten en Europese verordeningen. Na heel wat overleg met de sector werd het Koninklijk Besluit 

van 21/07/2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de 

dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren ingevoerd. Dit K.B. moderniseert het 

wettelijk kader en maakt heel wat administratieve vereenvoudigingen mogelijk bij het gebruik van 

diergeneesmiddelen. Het K.B. van 21/07/2016 is alvast een stap in de goede richting maar tegelijk is 

het nog niet volledig sluitend. 

De dierenarts vervult een belangrijke taak in enerzijds het verwerven en in depot houden van 

medicatie en anderzijds het toedienen, voorschrijven en verschaffen van medicatie. Om deze 

belangrijke taken op een correcte manier te kunnen uitvoeren, moet elke dierenarts de 

geneesmiddelenwetgeving kennen en deze in wisselende omstandigheden, feilloos kunnen toepassen. 

Uit de praktijk blijkt echter dat slechts weinig dierenartsen met zekerheid durven te stellen dat zij deze 

materie volkomen beheersen. De complexiteit van de diergeneesmiddelenwetgeving is voor de 

dierenarts niet enkel een bron van frustratie, maar kan in een aantal gevallen zelfs leiden tot sancties, 

hetgeen te betreuren valt voor dierenartsen die hun beroep te goeder trouw uitoefenen. 

De dierenarts dient alert te zijn voor de voorschriften van de diergeneesmiddelenwetgeving op het 

vlak van zowel de identificatie van het dier, de geneesmiddelen zelf als de administratieve 

verplichtingen. 

1.1.2. Situering Orde der Dierenartsen – FAVV – FAGG   

De complexiteit van de materie is deels te wijten aan het feit dat verschillende instanties, met name 

het FAVV, het FAGG en de Orde der Dierenartsen instaan voor de toepasselijke regelgeving.  

Het Federaal Agentschap voor veiligheid van de voedselketen (FAVV), het Federaal Agentschap voor 

geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) en de Orde der Dierenartsen zijn de controlerende, 

adviserende en certificerende overheidsinstanties, met elk hun eigen regelgeving waar de dierenarts 

in zijn dagdagelijkse praktijk rekening mee dient te houden. 

1.1.2.1. De Orde der Dierenartsen 

De Orde der Dierenartsen werd in 1950 bij wet opgericht en bestaat uit een Hoge Raad en twee 

Gewestelijke Raden. De Orde waakt over de geloofwaardigheid van het diergeneeskundige beroep en 

een kwaliteitsvolle uitoefening van de diergeneeskunde. 

De voornaamste opdracht van de Hoge Raad bestaat uit het opstellen van de Code der 

diergeneeskundige plichtenleer en het adviseren van de overheid. De meest recente aanpassing van 

de Code dateert van 2015. 
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Alle dierenartsen die het beroep willen uitoefenen dienen ingeschreven te zijn op de lijst van een 

Gewestelijke Raad, die toeziet op de naleving van de plichtenleer, met een tuchtrechtelijke 

bevoegdheid. 

1.1.2.2. Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen 

Het FAVV werd, na de dioxinecrisis van 1999 opgericht in het jaar 2000 om te waken over de veiligheid 

in de voedselketen, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant. Als volwaardige 

overheidsinstantie werkt het FAVV nauw samen met verschillende openbare diensten, waaronder 

politie en douane, evenals met privé-instellingen. 

Voor het FAVV voeren een 600-tal zelfstandige dierenartsen met opdracht (DMO) controleopdrachten 

(hoofdzakelijk antemortem- en postmortemkeuringen in het slachthuis) en certificeringstaken uit, 

onder het toezicht van ambtenaren en oefent daarbij streng toezicht uit op de correcte identificatie 

van het dier volgens de opdeling voedselproducerend – niet voedselproducerend.1 

1.1.2.3. Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten  

Het FAGG, opgericht bij de wet van 20 juli 2006 speelt een essentiële rol in de bescherming van de 

volksgezondheid met als missie het verzekeren, vanaf hun ontwikkeling tot hun gebruik, van de 

kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten voor 

menselijk en diergeneeskundig gebruik.2 

Zo beoordelen de Orde, het FAVV en het FAGG het misbruik van de vrijheid van de dierenarts voor het 

instellen en uitvoeren van een behandeling. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan de 

hoeveelheid geneesmiddelen, het aangepast karakter van de behandeling en de bestemming bij 

voorschrijven of verschaffen van diergeneesmiddelen. 

1.2. Identificatie paardachtigen 

Om de dierengeneesmiddelenwetgeving correct te kunnen toepassen dient in eerste instantie de 

identificatie van het paard correct te gebeuren. 

De FOD volksgezondheid wijst de instanties aan die verantwoordelijk zijn voor de afgifte van de 

identificatiedocumenten. Voor de geregistreerde paardachtigen zijn dit de fokverenigingen die erkend 

zijn voor het bijhouden van het stamboek van het ras van een paardachtige. Voor alle andere 

paardachtigen (als fok-en gebruiksdier gehouden paardachtigen en als slachtdier gehouden 

paardachtigen) is dit de beheerder van de centrale gegevensbank. 

De identificatieaanvraag moet ingediend worden bij een Belgische instantie van afgifte, binnen de 6 

maanden na de geboorte van de paardachtige. Van zodra de instantie deze informatie heeft ontvangen 

registreert zij de beschikbare identificatiegegevens in de centrale gegevensbank. Zo worden paarden 

voorzien van hun paspoort en geëncodeerd in de Belgische databank vóór de leeftijd van 12 maanden 

en zeker vóór ze definitief hun geboorteplaats verlaten.  

De identificatie gebeurt ofwel door een erkende dierenarts, of door de stamboekafgevaardigde 

opgedragen door een fokvereniging (‘veulencontroleurs’).  

                                                      

1Terug te vinden op: http://www.afsca.be/professionelen/overhetfavv/ (laatst geconsulteerd in mei 2019) 
2Terug te vinden op: https://www.fagg-afmps.be/nl/DIERGENEESKUNDIG_gebruik (laatst geconsulteerd in mei 
2019) 

http://www.afsca.be/professionelen/overhetfavv/
https://www.fagg-afmps.be/nl/DIERGENEESKUNDIG_gebruik
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Elk paard, geboren op het Belgisch grondgebied, wordt uiterlijk op het ogenblik van het invullen van 

het identificatieattest voorzien van een steriele transponder (chip). 

Paardachtigen die niet volgens de wet geïdentificeerd werden, worden door de officiële dierenarts of 

de beheerder van de centrale gegevensbank uitgesloten uit de voedselketen. Paardachtigen worden 

immers ingedeeld in 2 categorieën: 

VP paard = voedselproducerend paard = niet uit de voedselketen uitgesloten, zo wordt elk paard 

geboren. 

NVP paard = niet voedselproducerend paard = definitief uit de voedselketen uitgesloten. 

De overgang van een voedselproducerend paard (hierna VP paard) naar een niet voedselproducerend 

paard (hierna NVP paard) kan op elk ogenblik gebeuren, bijvoorbeeld als een geneesmiddel dient 

toegediend te worden dat verboden is voor VP paarden. Deze overgang is onomkeerbaar.  

De dierenarts dient dergelijke uitsluiting aan te duiden in deel II van het paspoort en deze mee te delen 

aan de centrale gegevensbank. Indien het paspoort niet beschikbaar is bij de start van de behandeling 

dient een toedienings- en verschaffingsdocument (TVD) opgemaakt te worden, met vermelding in de 

rubriek ‘opmerkingen’ dat de houder het paspoort binnen de 5 dagen moet bezorgen aan de 

behandelende dierenarts. 

1.3. Medicatie ter beschikking van de paardendierenarts 

Een belangrijk intrinsiek probleem bestaat erin dat er slechts weinig geneesmiddelen geregistreerd zijn 

voor het paard, hetgeen verklaard kan worden door onder meer het feit dat dit uitgebreide studies 

vereist, wat mogelijks niet rendabel is. Daarom zal de dierenarts heel vaak off label werken, via het 

cascadesysteem. Dit is een strikt hiërarchisch systeem waarbij de dierenarts over andere 

geneesmiddelen kan beschikken dan de geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die voor de 

betreffende diersoort én de betreffende aandoening in België zijn vergund, maar dan wel onder zijn 

rechtstreekse persoonlijke verantwoordelijkheid. Daarbij geldt de regel dat de dierenarts pas gebruik 

maakt van een geneesmiddel van het volgende ‘niveau’ als er geen geneesmiddel vergund is voor het 

betrokken doeldier en de te behandelen aandoening.  

Om te weten welke geneesmiddelensubstanties hij op die manier kan toedienen dient de dierenarts 

voor wat betreft VP paarden niet enkel op zoek te gaan in Tabel 1 – toegestane stoffen van de Europese 

verordening (EU) 37/2010 maar ook in de lijst in bijlage van de Europese Verordening 1950/2006/EG 

voor wat betreft de essentiële stoffen. Indien de behandelende dierenarts nog andere dan voormelde 

substanties wenst toe te dienen, waaronder bijvoorbeeld deze opgesomd in Tabel 2 – verboden stoffen 

van de Europese Verordening (EU) 37/2010 of humane geneesmiddelen die niet in de lijst in bijlage 

van de Europese Verordening 1950/2006/EG voor wat betreft de essentiële stoffen zijn vermeld, zal 

het paard dienen uitgesloten te worden uit de voedselketen. Aan NVP paarden kunnen immers ook 

geneesmiddelen uit deze Tabel 2 worden toegediend. 

1.3.1. Toegelaten medicatie voedselproducerende paardachtigen 

Strikt genomen mogen aan VP paarden enkel geneesmiddelen worden toegediend die voor de 

betreffende diersoort én de betreffende aandoening in België geregistreerd zijn. Dit zijn de substanties 

waarvoor er een maximale residu limiet (MRL) is bepaald in Tabel 1 – toegestane stoffen van de 

verordening (EU) 37/2010. Bij uitbreiding kunnen ook de essentiële stoffen uit de lijst in bijlage van de 

Europese Verordening 1950/2006/EG, waarvoor geen MRL is bepaald worden toegediend. Dit is echter 
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slechts mogelijk voor zover er geen geschikte substanties uit Tabel 1 van Verordening (EU) 37/2010 

beschikbaar zijn. 

In geval van onbeschikbaarheid van voor de betreffende diersoort én de betreffende aandoening in 

België geregistreerde geneesmiddelen, kan de dierenarts werken via voormeld cascadesysteem. De 

nationale rechtsgrond voor dit cascadesysteem is terug te vinden in het K.B. van 14/12/2006 dat 

gebaseerd is op richtlijnen 2001/82 en 2004/28. Aan dit watervalsysteem of de cascade zijn volgende 

voorwaarden verbonden: 

1. Er is geen therapeutisch alternatief beschikbaar in België voor de betrokken diersoort of 

aandoening. 

2. Het betreft een absoluut noodzakelijke behandeling teneinde onaanvaardbaar lijden te vermijden. 

3. Het betreft een uitzonderlijke situatie. 

4. Alle actieve bestanddelen van het geneesmiddel moeten opgenomen zijn in Tabel 1 – toegestane 

stoffen van Europese Verordening 37/2010 betreffende farmacologisch actieve stoffen en de 

indeling daarvan op basis van maximumwaarden voor residuen (MRL) in levensmiddelen van 

dierlijke oorsprong. Eventuele residuen van geneesmiddelen in levensmiddelen van dierlijke 

oorsprong dienen immers onschadelijk te zijn voor de consument. Dergelijke geneesmiddelen 

mogen ook worden gebruikt voor paardachtigen als de MRL voor een andere diersoort dan het 

paard werd bepaald. In principe dient daarbij wel rekening gehouden te worden met de eventuele 

bijkomende voorschriften in de kolom ‘overige bepalingen’ uit voormelde Tabel 1. 

Niveau 1 van het cascadesysteem laat de dierenarts toe om een diergeneesmiddel te gebruiken dat in 

België geregistreerd werd voor een andere aandoening of diersoort. 

Niveau 2 van het cascadesysteem laat het gebruik toe van een diergeneesmiddel dat geregistreerd 

werd in een andere Europese lidstaat of van een in België geregistreerd humaan geneesmiddel. 

Niveau 3 van het cascadesysteem laat toe om ex tempore (magistrale) bereidingen te gebruiken op 

voorschrift van een dierenarts en dit enkel voor de duur van de behandeling. 

Tenzij op het in toepassing van het cascadesysteem (niveaus 1, 2 en 3) gebruikte geneesmiddel de 

wachttijd voor de betrokken diersoort is aangegeven, mag de opgegeven wachttijd voor VP dieren niet 

minder bedragen dan 7 dagen voor melk en 28 dagen voor vlees van zoogdieren, met inbegrip van vet 

en afval. In elk geval kan de dierenarts evenwel een langere wachttijd aanraden dan de wachttijd op 

de bijsluiter of de minimale forfaitaire wachttijd. 

In geval de niveaus 1, 2, en 3 van het cascadesysteem het beschikbaarheidsprobleem van een 

geneesmiddel niet hebben opgelost laat niveau 4 van het cascadesysteem de dierenarts toe om 

producten te gebruiken die opgenomen zijn in de positieve lijst van ‘essentiële stoffen’ voor VP 

paarden volgens verordening EG 1950/2006. Op die manier laat de uitzondering van niveau 4 toe om 

geneesmiddelen zonder MRL te gebruiken. Voor deze geneesmiddelen dient echter wel een wachttijd 

van minimum 6 maanden in acht genomen te worden. De behandeling met de essentiële stoffen dient 

ingeschreven te worden onder hoofdstuk X ‘Medische behandeling’ van het paspoort van VP paarden. 

Kunnen in geen geval gebruikt worden in toepassing van het cascadesysteem: 

− geneesmiddelen voor menselijk gebruik die zijn toegelaten in een andere lidstaat of in derde 

landen; 
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− geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik met een tijdelijke gebruiksvergunning in een 

andere lidstaat; 

− geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik vergund in derde landen; 

− ‘cascade’ geneesmiddelen om economische redenen; 

− geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die in een andere lidstaat met een andere 

verpakking zijn vergund dan in België. 

     Figuur 1 – Cascadesysteem 3 

1.3.2. Toegelaten medicatie niet voedselproducerende paardachtigen 

Strikt genomen mogen aan NVP paarden ook enkel geneesmiddelen worden toegediend die voor de 

betreffende diersoort én de betreffende aandoening in België geregistreerd zijn. Naast de toegestane 

stoffen uit Tabel 1 van Verordening (EU) 37/2010 en de essentiële stoffen uit de lijst in bijlage van de 

Europese Verordening 1950/2006/EG die mogen toegediend worden aan VP paarden, mogen aan NVP 

paarden nog andere substanties worden toegediend. Dit zijn de substanties uit Tabel 2 – verboden 

stoffen van Verordening (EU) 37/2010 waarvoor geen MRL kon worden vastgelegd alsook 

geneesmiddelen, in hoofdzaak humane, die niet zijn opgenomen in de lijst in bijlage van de essentiële 

stoffen uit Europese Verordening 1950/2006/EG. 

                                                      

3 Terug te vinden op: https://www.fagg-afmps.be/sites/default/files/downloads/FAQ-cascade-NL-131210.pdf 
(laatst geconsulteerd in mei 2019) 

https://www.fagg-afmps.be/sites/default/files/downloads/FAQ-cascade-NL-131210.pdf
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Bij de toediening van geneesmiddelen aan NVP paarden dient het hiervóór beschreven 

cascadesysteem evengoed in acht genomen te worden, zodat de dierenarts pas gebruik kan maken 

van een geneesmiddel van het volgende ‘niveau’ als er geen geneesmiddel beschikbaar is van het 

vorige niveau. Ook hier dus geen geneesmiddelen voor menselijk gebruik die zijn toegelaten in een 

andere lidstaat of in derde landen of ‘cascade’ geneesmiddelen om economische redenen, etc.. 

1.4. Geneesmiddelenstroom 

1.4.1. Bevoorrading geneesmiddelen 

 
Figuur 2 – Geneesmiddelenstroom 

Alle geneesmiddelen moeten door de dierenarts worden aangekocht en geleverd via een erkend 

groothandel-verdeler of een officina apotheker. Deze voor het publiek opengestelde apotheker is 

verplicht zich te bevoorraden bij een erkend groothandel-verdeler. 

De verdovende middelen en psychotrope stoffen mogen echter uitsluitend aangeschaft worden bij een 

officina apotheker. Ook humane geneesmiddelen welke worden aangewend door de dierenarts 

worden uitsluitend via een officina apotheker aangeleverd, die zich voor deze geneesmiddelen op haar 

beurt bevoorraadt bij een erkend humane groothandel-verdeler. De immunologische producten 

moeten bij een erkend groothandel-verdeler worden besteld. Ex tempore bereidingen kunnen enkel 

door een officina apotheker afgeleverd worden aan de verantwoordelijke van de dieren. 

Gemedicineerde diervoeders kunnen enkel door erkende fabrikanten van gemedicineerde diervoeders 

aan de verantwoordelijke van de dieren afgeleverd worden. De dierenarts kan buitenlandse 

geneesmiddelen, die hij via de cascaderegeling wenst te gebruiken, niet rechtstreeks invoeren maar 

dient deze te bestellen via een erkende Belgische veterinaire groothandel. 

1.4.2. Het geneesmiddelendepot van de dierenarts en het beheer ervan 

Onder geneesmiddelendepot dient te worden verstaan alle plaatsen waar alle geneesmiddelen zich 

bevinden die nodig zijn voor de activiteit van een dierenarts of meerdere samenwerkende 

dierenartsen, alsook de voertuigen die gebruikt worden voor de uitvoering van deze activiteit.  
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Het aantal adressen, buiten de voertuigen, waar de geneesmiddelen van het depot bewaard worden 

mag het aantal vestigingseenheden verbonden aan het aantal dierenartsen die samenwerken, niet 

overschrijden. Deze adressen kunnen enkel adressen zijn van vestigingseenheden die geregistreerd 

zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen van de FOD Economie voor elk van de bedoelde 

dierenartsen. 

Onder voorraad dient te worden verstaan de geneesmiddelenvoorraad van de verantwoordelijke. 

Deze verantwoordelijke mag een voorraad bezitten van voorschriftplichtige geneesmiddelen die hij 

verkrijgt 

− hetzij op voorschrift van een dierenarts, hetzij verschaft door deze om een begonnen behandeling 

volgens de aanwijzingen van die dierenarts voort te zetten; 

− hetzij in het raam van een schriftelijk akkoord. 

Elk depot valt onder de verantwoordelijkheid van een titularis die het FAGG voorafgaandelijk op de 

hoogte brengt van de opening van zijn depot. Hierbij deelt hij ten minste zijn identiteit, zijn volledige 

contactgegevens, zijn inschrijvingsnummer bij de Orde der Dierenartsen en het adres van de 

administratieve zetel van het toekomstig depot mee. Hierna zal het FAGG een identificatienummer, 

‘depotnummer’ genoemd, toekennen aan de titularis van het depot. De titularis is verantwoordelijk 

voor de handelingen betreffende de bestelling, het bezit, de bewaring en de traceerbaarheid van alle 

geneesmiddelen, alsook voor het bijhouden van de administratieve documenten van zijn depot. De 

titularis dient ook een lijst bij te houden van alle gebruikers van het depot. 

Alle administratieve documenten van het depot worden gecentraliseerd op één adres, dit is de 

administratieve zetel van het depot. Deze administratieve documenten worden hierna opgesomd: 

1. Bestelbonnen 

Bestelbonnen zijn enkel verplicht voor geneesmiddelen die psychotrope stoffen of verdovende 

middelen bevatten. Deze worden in chronologische volgorde geklasseerd, zo vormen ze het 

inkomend register voor deze geneesmiddelen.  

 

2. Inkomend register 

Elke verwerving van andere geneesmiddelen in het depot dan de geneesmiddelen zoals bedoeld 

in 1. hievóór moet ingeschreven worden in een inkomend register. Voor deze geneesmiddelen is 

een bestelbon niet langer verplicht. Er is geen verplicht model van register IN, maar de inschrijving 

dient minstens volgende informatie te bevatten: de ontvangstdatum, de precieze identificatie van 

het geneesmiddel, het lotnummer van de fabricatie, de ontvangen hoeveelheid, de naam en het 

adres van de leverancier. Deze inschrijvingen kunnen worden vervangen door een chronologische 

klassering van alle leveringsbonnen van deze geneesmiddelen op voorwaarde dat alle 

bovenstaande informatie en het depotnummer erin vermeld zijn. Het inkomend register moet dus 

volledig, up to date en chronologisch zijn. 

 

3. Uitgaand register 

Alle uitgaande geneesmiddelen van het depot, hetzij toegediend, hetzij verschaft, moeten 

ingeschreven worden in een uitgaand register. Er is geen verplicht model van register UIT, maar 

de inschrijving bevat minstens de volgende informatie: de uitgangsdatum, de precieze identificatie 
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van het geneesmiddel, het lotnummer van de fabricatie, de verschafte of toegediende 

hoeveelheid, de naam en het adres van de bestemmeling, de behandelde diersoort (vermelding 

van de dieridentificatie niet vereist). De inschrijvingen in het uitgaand register kunnen worden 

vervangen door de chronologische klassering van toedienings- en verschaffingsdocumenten (TVD) 

met een unieke nummering, voor zover alle informatie er in opgenomen is. Ook het uitgaand 

register moet dus volledig, up to date en chronologisch zijn. 

De termijn voor de inschrijving van informatie in de inkomende en uitgaande registers bedraagt één 

week. Registers IN en UIT kunnen geïnformatiseerd worden onder volgende voorwaarden:  

− minstens alle wettelijk vereiste gegevens zijn aanwezig; 

− er geldt een bewaartermijn van 5 jaar; 

− de nodige maatregelen zijn genomen om het verlies van gegevens te vermijden; 

− de lezing of raadpleging van alle gegevens bij controle is mogelijk op elk moment; 

− bij controle kan een elektrische kopie gevraagd worden; 

− de onomkeerbaarheid van de ingeschreven gegevens (deze gegevens mogen niet gewijzigd kunnen 

worden na hun originele inschrijving). 

 

4. Controleverslag 

De titularis van het depot voert minstens 1 keer per jaar een nauwkeurige controle uit waarbij de 

inkomende en uitgaande registers worden vergeleken met de geneesmiddelen die in voorraad zijn. 

Elk verschil moet worden gemeld in een verslag. 

 

5. Diverse:  

− lijsten van dierenartsen die zich kunnen bevoorraden vanuit het depot (naam, voornaam, 

domicilieadres en inschrijvingsnummer bij de Orde der Dierenartsen): enkel wanneer meerdere 

samenwerkende dierenartsen zich bevoorraden uit éénzelfde depot;  

− locaties van het depot + voertuigen (nummerplaat); 

− lijsten van titularis – vervangingen. 

 

6. De leveringsbonnen van de geneesmiddelen 

Deze administratieve documenten worden gedurende 5 jaar bijgehouden en bewaard op de 

administratieve zetel van het depot en worden ter beschikking gehouden van de agenten van de 

overheid voor inspectiedoeleinden gedurende deze periode. Voor bestelbonnen van 

geneesmiddelen die psychotrope stoffen of verdovende middelen bevatten geldt evenwel een 

bewaringstermijn van 10 jaar. 

Het FAGG dient voorafgaandelijk schriftelijk op de hoogte gebracht te worden van wijzigingen van het 

adres van de administratieve zetel van het depot.  

De verwerving en het in depot houden van ex tempore (magistrale) bereidingen door de titularis is 

verboden. Dergelijke bereidingen worden uitsluitend voorgeschreven voor de verantwoordelijke zodat 

deze de bereiding kan afhalen in een apotheek naar keuze. Zij mogen evenwel aanwezig zijn op de 

plaatsen waar diergeneeskundige zorgen worden verstrekt wanneer het dier waarvoor zij werden 

voorgeschreven, er gehospitaliseerd is, maar enkel gedurende de periode van deze hospitalisatie. 
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Elke verschaffing van geneesmiddelen, tegen betaling of gratis, van een depot aan een ander depot is 

verboden, behalve wanneer het FAGG dit toelaat (tijdelijke of definitieve stopzetting van een depot 

van een (niet) alleenwerkende dierenarts) of uitzonderlijk in geval van hoogdringende nood voor kleine 

hoeveelheden geneesmiddelen. In deze twee gevallen wordt de overdracht ingeschreven in de 

registers van de betrokken depots om de traceerbaarheid van de overgedragen geneesmiddelen te 

waarborgen. 

Ook verboden is de terugname van geneesmiddelen uit de voorraad van de verantwoordelijke naar 

het depot van de dierenarts. De overdracht van geneesmiddelen van het depot van de dierenarts naar 

de voorraad van de verantwoordelijke is daarentegen wel toegelaten. 

1.4.3.  Regelgeving toedienen – verschaffen – voorschrijven 

Het verschaffen en voorschrijven van geneesmiddelen, waardoor de verantwoordelijke van het dier – 

niet-dierenarts – in het bezit komt van geneesmiddelen, is aan extra regelgeving onderworpen. Deze 

regelgeving is verspreid over drie verschillende bronnen dewelke hiërarchisch onafhankelijk zijn van 

elkaar: 

− het Koninklijk Besluit van 21/07/2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van 

geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren; 

− de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde van 28/08/1991; 

− het Koninklijk besluit van 10/04/2000 houdende bepalingen betreffende de diergeneeskundige 

bedrijfsbegeleiding.  

Bepaalde geneesmiddelen mogen enkel toegediend worden door de dierenarts. Dit betreft meer 

bepaald de geneesmiddelen opgesomd in Artikel 12 paragraaf 2 van de Wet op de uitoefening van de 

Diergeneeskunde van 28/08/1991, dat luidt als volgt: 

“§ 2. Onverminderd § 1, mogen de geneesmiddelen behorende tot de volgende groepen: hormonale of 

antihormonale stoffen, stoffen met hormonale of antihormonale werking, psychotropen, entstoffen, 

sera, verdovende middelen, anaesthetica, tranquilantia, analgetica en neuroleptica slechts worden 

toegediend door de dierenarts. De lijst van deze farmacologische groepen of van deze stoffen kan 

worden aangevuld door de Koning.” 

Deze lijst van geneesmiddelen die enkel mogen worden toegediend door de dierenarts werd 

ondertussen aangevuld met een aantal stoffen dewelke zijn opgenomen als bijlage 1 in het K.B. van 

21/07/2016: 

“Bijlage 1. – Lijst ter aanvulling van de groepen geneesmiddelen die slechts door de dierenarts mogen 

toegediend worden: 

1. stoffen met beta – adrenergische werking met uizondering van die in bijlage 2 (clenbuterol); 

2. stoffen met productiestimulerende werking bij dieren ; 

3. stoffen uitsluitend voor intraveneuse toediening bij dieren ; 

4. alle inspuitbare vormen die tilmicosine bevatten. ” 

In een andere bijlage van het K.B. van 21/07/2016 (bijlage 3) is een lijst opgenomen van 

geneesmiddelen die de verantwoordelijke van paarden in zijn bezit mag hebben om een begonnen 

behandeling door de dierenarts voort te zetten: 
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“Bijlage 3 – Lijst van de geneesmiddelen die voorschriftplichtig zijn, die de verantwoordelijke krachtens 

Artikel 11, § 2, 1°, van de wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde mag 

bezitten: 

1. Anti-infectieuse geneesmiddelen ; 

2. Anti-parasitaire middelen (antiprotozoaire middelen, anthelmintica en anti-ectoparasitaire 

middelen) ; 

3. Niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen ; 

4. Geneesmiddelen voor oraal gebruik die alpha-2-adrenergische stoffen bevatten ; 

5. Geneesmiddelen vermeld in punten 1 tot 3, vergund in een andere lidstaat. ” 

Bijlage 2 van het K.B. van 21/07/2016 lijst geneesmiddelen op die een verantwoordelijke aan zijn 

dieren mag toedienen in het kader van een ‘schriftelijk akkoord’. Dit schriftelijk akkoord vindt zijn 

oorsprong in Artikel 5 paragraaf 2 van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde van 

28/08/1991 dat stelt dat de koning de lijst kan vaststellen van de diergeneeskundige handelingen die 

de verantwoordelijke mag uitvoeren op zijn dieren indien hij het schriftelijk akkoord heeft van zijn 

dierenarts. Deze lijst is echter nooit tot stand gekomen zodat ook het ‘schriftelijk akkoord’ in de praktijk 

dode letter is gebleven. Derhalve is onderstaande lijst van medicatie die een verantwoordelijke aan 

zijn dieren mag toedienen in het kader van een ‘schriftelijk akkoord’ voor de paardenhouderij louter 

theoretisch van aard:  

“Bijlage 2 – Lijst van geneesmiddelen die door de verantwoordelijke aan zijn dieren mogen toegediend 

worden in het kader van een diergeneeskundige bedrijfsbegeleidingsovereenkomst en/of in het kader 

van een schriftelijk akkoord. 

Geneesmiddelen die als actieve substanties hormonen, stoffen met hormonale werking of stoffen met 

beta-adrenergische werking bevatten 

*oxytocine 

*gonadotropines met FSH en/of LH werking, enkelvoudig of in combinatie 

*gonadorelines (GnRH) 

*steroïdale ontstekingsremmers aanwezig in combinatie met antibiotica in de geneesmiddelen die 

uitsluitend toegestaan zijn voor intramammaire toediening 

Voor toediening bij paardachtigen 

*beta-agonisten voor peroraal gebruik: clenbuterol 

Voor toediening bij het varken 

*beta-blokker: carazolol 

*androgene derivaten met progestatieve werking: altrenogest per os 

*butyrofenone derivaten: azaperone 

Geneesmiddelen met actieve substanties opgenomen in Tabel 1 van de bijlage van de Verordening 

37/2010 van de Commissie van 22 december 2009 

*prostaglandines met luteloytische werking 

*geneesmiddelen die alpha-2-adrenergische stoffen bevatten die niet uitsluitend geregistreerd zijn 

voor intraveneuse toediening voor zover ze gebruikt worden aan kalmerende of licht sederende doses. 

Immunologische geneesmiddelen in het kader van lopende preventieprogramma's. Evenwel, indien het 

immunologische geneesmiddelen betreft te gebruiken tegen een ziekte als bedoeld in Hoofdstuk III van 

de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, mogen ze slechts door de verantwoordelijke worden 
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toegediend indien zulks uitdrukkelijk is toegestaan bij het desbetreffende besluit genomen in uitvoering 

van de bepalingen van het voornoemde hoofdstuk III.” 

Tot slot is er nog Artikel 7 van de Wet op de bedrijfsbegeleiding van 10/04/2000 die stelt dat de 

paardenhouder betreffende een NVP paard een behandeling met hormonen of anti-hormonen of een 

behandeling met geneesmiddelen die dienen ter behandeling van een chronische aandoening van een 

NVP paard zelf mag verderzetten op voorwaarde dat er een schriftelijke overeenkomst is:  

“De geneesmiddelen die hormonale of antihormonale substanties bevatten of die stoffen bevatten met 

hormonale of antihormonale werking of de geneesmiddelen die dienen ter behandeling van een 

chronische aandoening en die uitsluitend bestemd zijn voor niet voedselproducerende dieren mogen in 

het bezit zijn van de verantwoordelijke van bovengenoemde dieren om een behandeling voort te zetten 

op voorwaarde dat deze verantwoordelijke in het bezit is van een geschreven overeenkomst tussen de 

behandelende dierenarts en hemzelf. Deze overeenkomst is beperkt tot een periode van maximaal zes 

maanden en is hernieuwbaar. Deze geneesmiddelen mogen in geen geval aan andere dieren 

toegediend worden.” 

Strikt genomen is bovenstaand Artikel echter in conflict met bijlage 1 van het K.B. van 21/07/2016 en 

met Artikel 12 van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde van 28/08/1991 waarin bepaald 

wordt dat stoffen met hormonale en antihormonale werking en stoffen met productiestimulerende 

werking enkel door de dierenarts mogen toegediend worden. 

1.5. Administratie inzake toedienen, verschaffen en voorschrijven 

Om geneesmiddelenstromen transparant te maken tot op het niveau van de verantwoordelijke in het 

bezit van de diergeneesmiddelen en het dier, werden tal van administratieve verplichtingen bij het 

toedienen, verschaffen en voorschrijven van medicatie in het leven geroepen die de dierenarts veel 

extra werk bezorgen. 

1.5.1. Toediening en verschaffing  aan voedselproducerende paardachtigen 

1.5.1.1. Toediening aan voedselproducerende paardachtigen 

Elke toediening van geneesmiddelen aan VP paarden wordt ingeschreven in het uitgaand register van 

het depot en wordt door de behandelende dierenarts ook ingeschreven in het register van de 

verantwoordelijke van de behandelde dieren, dit laatste wordt het ‘toedienings- en 

verschaffingsdocument’ genoemd. 

Het toedienings- en verschaffingsdocument (TVD) is een document met een unieke nummering 

waarop, naast de specifieke informatie voor VP/NVP paarden, de naam en het adres van de 

verantwoordelijke worden vermeld. Alle geneesmiddelen die op eenzelfde document staan, moeten 

uit eenzelfde depot afkomstig zijn. Dit document wordt opgesteld in 2 exemplaren, het ene is bestemd 

voor de verantwoordelijke van de dieren, het andere is bestemd voor de titularis van het depot waaruit 

het geneesmiddel afkomstig is. De termijn voor inschrijving van de informatie in het TVD bedraagt 7 

dagen. Het lotnummer moet niet meer verplicht vermeld worden in het TVD, maar wel in het register 

UIT van de dierenarts. Het TVD kan zowel op papier, volgens het model van het MB van 19 december 

2000, als op geïnformatiseerde wijze, volgens een eigen model, worden opgesteld.  

Volgende informatie moet aanwezig zijn in het TVD:  

1. de naam, voornaam van de dierenarts die het geneesmiddel heeft toegediend en zijn 

inschrijvingsnummer bij de Orde der Dierenartsen; 
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2. de datum van toediening; 

3. precieze benaming van het geneesmiddel; 

4. de toegediende hoeveelheid; 

5. de naam, de voornaam van de titularis van het depot van waaruit het geneesmiddel afkomstig is 

alsook het identificatienummer en het adres van de administratieve zetel van dit depot; 

6. de identificatie van de behandelde dieren; 

7. de wachttijden die gerespecteerd moeten worden. 

In geval van behandeling van VP paarden met geneesmiddelen die niet toegelaten zijn voor VP paarden 

dient het paard te worden uitgesloten uit de voedselketen. De dierenarts dient dergelijke uitsluiting 

aan te duiden in deel II van het paspoort en mee te delen aan de centrale gegevensbank. Indien het 

paspoort niet beschikbaar is bij de start van de behandeling dient een TVD opgemaakt te worden, met 

vermelding in de rubriek ‘opmerkingen’ dat de houder het paspoort binnen de 5 dagen moet bezorgen 

aan de behandelende dierenarts. 

1.5.1.2. Verschaffing aan voedselproducerende paardachtigen 

Elke verschaffing van geneesmiddelen aan VP paarden wordt ingeschreven in het uitgaand register van 

het depot. Het volume geneesmiddelen dat verschaft wordt aan de verantwoordelijke voor de 

voortzetting van een behandeling van voedselproducerende dieren, die begonnen is door een 

dierenarts wordt beperkt tot wat nodig is voor de betrokken behandeling met een maximum van drie 

weken. Daarnaast wordt elke verschaffing van een geneesmiddel voor VP dieren door de 

behandelende dierenarts ingeschreven in het register van de verantwoordelijke van de te behandelen 

dieren. Zolang het TVD niet is opgesteld heeft de dierenarts een informatieplicht aan de 

paardenhouder en is de paardenhouder verantwoordelijk voor de kwaliteit en conformiteit van (de 

producten van) de behandelde dieren die hij in de voedselketen brengt.  

Volgende informatie moet aanwezig zijn in het TVD: 

1. de naam, de voornaam van de dierenarts die het geneesmiddel heeft verschaft en zijn 

inschrijvingsnummer bij de Orde der Dierenartsen; 

2. de datum van de verschaffing; 

3. de precieze benaming van het geneesmiddel; 

4. de verschafte hoeveelheid; 

5. de naam, de voornaam van de titularis van het depot van waaruit het geneesmiddel afkomstig is 

alsook het identificatienummer en het adres van de administratieve zetel van het depot; 

6. de identificatie van de te behandelen dieren; 

7. de aanwijzingen voor het gebruik van het verschafte geneesmiddel met vermelding van de 

posologie en de duur van de behandeling. Als het dier waarvoor het geneesmiddel werd verschaft, 

opgenomen is in de doelsoorten van de bijsluiter en als de aanwijzingen overeenkomen met de 

aanwijzingen in de bijsluiter van het geneesmiddel, kunnen de aanwijzingen vervangen worden 

door de vermelding ‘zie bijsluiter’; 

8. de wachttijd die moet worden gerespecteerd indien deze verschilt van deze in de bijsluiter; 

De dierenarts die een geneesmiddel verschaft dat door de verantwoordelijke moet worden toegediend 

aan zijn VP dieren, vermeldt op de verpakking van elk geneesmiddel: 

1. zijn identiteit; 

2. het identificatienummer van het depot waarvan het verschafte geneesmiddel afkomstig is; 
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3. nummer van het binnen de 7 dagen op te maken TVD. Indien dit nog niet is opgemaakt vermeldt 

de dierenarts ook de datum, de identificatie van het dier, de posologie en duur (aanwijzingen 

gebruik) en de wachttijden. 

1.5.2. Toediening en verschaffing aan niet voedselproducerende paardachtigen 

1.5.2.1. Toediening aan niet voedselproducerende paardachtigen 

Elke toediening van geneesmiddelen aan NVP paarden wordt ingeschreven in het uitgaand register van 

het depot. Hiervoor dient evenwel geen TVD opgemaakt te worden. 

1.5.2.2. Verschaffing aan niet voedselproducerende paardachtigen 

Elke verschaffing van geneesmiddelen aan niet voedselproducerende paarden wordt enkel 

ingeschreven in het uitgaand register van het depot zonder dat er een TVD document dient opgemaakt 

te worden. 

Het volume geneesmiddelen dat verschaft kan worden is maximaal het volume voor de voortzetting 

van een behandeling van NVP dieren die begonnen is door een dierenarts en wordt beperkt tot wat 

nodig is voor de betrokken behandeling. In geval er een schriftelijke overeenkomst vereist is (voor 

geneesmiddelen die hormonale of anti-hormonale substanties bevatten of stoffen met hormonale of 

anti hormonale werking en voor geneesmiddelen die dienen ter behandeling van een chronische 

aandoening) kan een volume verschaft worden, beperkt tot hetgeen nodig is voor de behandeling, met 

een maximum van 6 maanden. Deze schriftelijke overeenkomst is evenwel hernieuwbaar. 

De dierenarts zal ook hier volgende informatie vermelden op de buitenverpakking van elk 

geneesmiddel: 

1. zijn identiteit; 

2. het identificatienummer van het depot waaruit het verschafte geneesmiddel afkomstig is; 

3. de datum van de verschaffing; 

4. de aanwijzingen voor het gebruik van het verschafte geneesmiddel met vermelding van de 

posologie en de duur van de behandeling. Als het dier waarvoor het geneesmiddel werd verschaft, 

opgenomen is in de doelsoorten van de bijsluiter en als de aanwijzingen overeenkomen met de 

aanwijzingen in de bijsluiter van het geneesmiddel, kunnen de aanwijzingen vervangen worden 

door de vermelding ‘zie bijsluiter’; 

5. als het verboden is om het verschafte geneesmiddel toe te dienen aan VP paardachtigen en als het 

dier waarvoor het bestemd is een NVP paardachtige is, moet ook de identificatie van het NVP dier 

waarvoor het geneesmiddel bestemd is worden vermeld. 

1.5.3. Voorschrijven van geneesmiddelen  

1.5.3.1. Voorschrijven aan voedselproducerende paardachtigen 

De dierenarts die een geneesmiddel voorschrijft, gebruikt een papieren document, ‘voorschrift’ 

genoemd, waarop de volgende informatie vooraf gedrukt staat: 

1. de naam, de voornaam en het beroeps- of privéadres van de dierenarts; 

2. een volgnummer dat achtereenvolgens bestaat uit : 

a) het cijfer 0 voor de dierenarts die onder de rechtsmacht valt van de Raad der Orde die het 

Nederlands als voertaal heeft en het cijfer 1 voor de dierenarts die onder de rechtsmacht valt 

van de Raad der Orde die het Frans als voertaal heeft; 

b) het inschrijvingsnummer bij de Orde der Dierenartsen; 
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c) een volgnummer bestaande uit zes cijfers, uniek per dierenarts. 

De dierenarts kan ook volgende informatie vermelden op het voorschrift: 

− de benaming van de diergeneeskundige onderneming waarin hij werkt, goedgekeurd door de 

bevoegde Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen; 

− zijn telefoonnummer en zijn elektronische coördinaten. 

De dierenarts vermeldt op het voorschrift voor VP dieren volgende informatie: 

1. de datum van het opmaken van het voorschrift; 

2. de naam en adres van de verantwoordelijke en; 

3. de identificatie van de dieren; 

4. de precieze benaming van het geneesmiddel; 

5. de voorgeschreven hoeveelheid; 

6. de aanwijzingen voor het gebruik van het voorgeschreven geneesmiddel met vermelding van de 

posologie en de duur van de behandeling; 

7. de wachttijd die gerespecteerd moet worden; 

8. de geldigheidsduur van het voorschrift; 

9. de handtekening van de dierenarts; 

De geldigheidsduur van het voorschrift van geneesmiddelen aan VP dieren mag de vijftien dagen niet 

overschrijden. 

Het voorgedrukt voorschrift voor VP dieren wordt minstens in drie luiken, met verschillende kleur 

opgemaakt: 

1. het eerste luik, met witte kleur, is het origineel en is bestemd voor de apotheker die het voorschrift 

uitvoert; 

2. het tweede luik, met gele kleur, is bestemd voor de verantwoordelijke voor de dieren; 

3. het derde luik, met roze kleur, wordt bewaard door de dierenarts. 

De verantwoordelijke of zijn afgevaardigde overhandigt het eerste en het tweede luik aan de 

apotheker en neemt het door de apotheker ondertekende en gedagtekend tweede luik in ontvangst. 

Het volume geneesmiddelen dat voorgeschreven wordt aan de verantwoordelijke voor de voortzetting 

van een behandeling bij VP dieren, die begonnen is door een dierenarts wordt beperkt tot wat nodig 

is voor de betrokken behandeling met een maximum van drie weken.  

1.5.3.2. Voorschrijven aan niet voedselproducerende paardachtigen 

De dierenarts die een geneesmiddel aan NVP paardachtigen voorschrijft, gebruikt een papieren 

document, ‘voorschrift’ genoemd, waarop dezelfde informatie vooraf gedrukt staat als deze op het 

voorschrift dat bestemd is voor VP dieren. 

De dierenarts vermeldt op het voorschrift voor NVP paardachtigen volgende informatie : 

1. de datum van het opmaken van het voorschrift; 

2. de naam en het adres van de verantwoordelijke; 

3. de precieze benaming van het geneesmiddel; 

4. de voorgeschreven hoeveelheid; 

5. de aanwijzingen voor het gebruik van het geneesmiddel met vermelding van de posologie en de 

duur van de behandeling; 
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6. de geldigheidsduur van het voorschrift; 

7. de handtekening van de dierenarts. 

Voor het voorschrijven aan NVP paardachtigen mag dus enerzijds hetzelfde model van voorschrift 

gebruikt worden als bij VP paardachtigen. Dit model mag echter ook worden vervangen door een 

voorgedrukt document in twee luiken, ook ‘voorschrift’ genoemd, waarvan het eerste met groene 

kleur het origineel vormt en bestemd is voor de apotheker die het voorschrift uitvoert en waarvan het 

tweede met blauwe kleur bewaard wordt door de dierenarts. 

Indien het echter een voorgeschreven geneesmiddel betreft dat niet mag worden voorgeschreven aan 

VP paardachtigen wordt het model van voorschrift voor VP dieren in drie luiken gebruikt en moet het 

volgende informatie bevatten: 

1. de datum van het opmaken van het voorschrift; 

2. de naam en het adres van de verantwoordelijke; 

3. de identificatie van het dier; 

4. de precieze benaming van het geneesmiddel; 

5. de voorgeschreven hoeveelheid; 

6. de aanwijzingen voor het gebruik van het verschafte geneesmiddel met vermelding van de 

posologie en de duur van de behandeling; 

7. de geldigheidsduur van het voorschrift; 

8. de handtekening van die dierenarts. 

De geldigheidsduur van het voorschrift van geneesmiddelen aan NVP paardachtigen mag de zes 

maanden niet overschrijden. 

Het volume voorgeschreven geneesmiddelen aan de verantwoordelijke voor de voortzetting van een 

behandeling van NVP paardachtigen, die begonnen is door de dierenarts wordt beperkt tot wat nodig 

is voor de betrokken behandeling. 

2. EIGEN ONDERZOEK 

2.1. Materiaal en methoden  

Om te weten in hoeverre praktijkdierenartsen vertrouwd zijn met de regelgeving omtrent de 

geneesmiddelenwetgeving werd een enquête opgesteld. In eerste instantie wilden we aan de hand 

van deze enquête in kaart brengen welke elementen uit de wetgeving tot de parate kennis behoren 

van de (paarden)dierenarts en welke elementen aanleiding geven tot foutieve interpretaties. In 

tweede instantie was het de bedoeling om na te gaan in hoeverre de (paarden)dierenarts verder 

ondersteund kan worden bij de interpretatie van deze complexe wetgeving, hetzij via betere 

informatie, hetzij via bepaalde tools zoals een online applicatie, een App, …. 

In de enquête werden een 15-tal situaties voorgelegd dewelke ‘uit het leven gegrepen’ zijn. Voor elke 

vraag waren er twee, drie of vier antwoordmogelijkheden met telkens slechts 1 correct antwoord.  

De enquête werd opgesteld aan de hand van een Google Docs formulier en werd via mail verstuurd 

naar willekeurig geselecteerde dierenartsen en laatstejaarsstudenten diergeneeskunde in Vlaanderen. 

Na een tweetal weken werd een reminder gestuurd naar de totale populatie. 
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Er werden zowel afgestudeerde dierenartsen als laatstejaarsstudenten opgenomen in de studie. Van 

de 132 dierenartsen en 25 laatstejaarsstudenten die aangeschreven werden, namen er uiteindelijk 65 

personen deel, waaronder 47 dierenartsen en 18 laatstejaarsstudenten.  

Aan het begin van de enquête werd gepeild naar het afstudeerjaar van de deelnemende dierenartsen 

en werd hen gevraagd of ze hoofdzakelijk paarden behandelen, hoofdzakelijk nutsdieren en af en toe 

paarden of hoofdzakelijk kleine huisdieren en af en toe paarden. Vooraleer de vragen te beantwoorden 

konden de deelnemers vrijblijvend hun naam invullen. 

De enquête was niet tijdsgebonden en indien er bepaalde bronnen werden geraadpleegd om de 

vragen te beantwoorden werd er op het einde van de enquête gevraagd te vermelden met welke 

regelmaat dit was gebeurd alsook om de exacte bronnen op te geven.  

De antwoorden werden statistisch geanalyseerd om na te gaan of er een potentieel verband is tussen 

de factoren al dan niet afgestudeerd zijn, aantal jaar dat een dierenarts afgestudeerd is, hoofdzakelijk 

dan wel af en toe paarden behandelt, of er al dan niet iets werd opgezocht voor het invullen van de 

test enerzijds en de kans dat een vraag juist wordt beantwoord anderzijds. Er werd eerst een 

univariabele analyse uitgevoerd met elke factor afzonderlijk om na te gaan of er een potentieel 

verband bestaat. Vervolgens werden de factoren met een P-waarde4 van kleiner dan 0.2 opgenomen 

in een multivariabel model, dat dan verder verfijnd werd. 

In elke stap werd een ‘generalised estimating equations’ procedure gebruikt, met ‘score (0/1)’ als 

afhankelijke variabele en de relevante parameter(s) als onafhankelijke variabele(n). Er werd een 

binomiale kansverdeling geparametriseerd, met een logaritmische link functie. Verder werden 

‘respondent’ en ‘vraag’ opgenomen als respectievelijk ‘subject’ en ‘within subject’ effect in een 

‘unstructured’ correlatiematrix om te corrigeren voor meervoudige waarnemingen per respondent. 

Hieronder volgt de enquête ‘Bevraging dierenartsen omtrent geneesmiddelenwetgeving’. Per vraag is 

het juiste antwoord in het vet aangeduid. In de cirkeldiagrammen zijn de percentages van de 

ontvangen antwoorden per vraag opgenomen (groen = correct antwoord, verschillende schakeringen 

rood = fout(e) antwoord(en)).  

*** 

Naam (niet verplicht):…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Afstudeerjaar (tenzij student):……………………………………………………………………………………………………………… 

Ik ben: 

A. Laatstejaarsstudent 

B. Dierenarts hoofdzakelijk voor paarden 

C. Dierenarts hoofdzakelijk voor nutsdieren en af en toe behandel 

ik paarden 

D. Dierenarts hoofdzakelijk voor kleine huisdieren en af en toe 

behandel paarden 

 

 

                                                      

4 De P-waarde is een maat voor de waarschijnlijkheid dat het gevonden resultaat van het onderzoek berust op 
toeval. 
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63%
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Vraag 1 

Je dient een voor paarden geregistreerd meloxicam preparaat intraveneus toe aan een 

voedselproducerend paard dewelke de eigenaar verklaart niet binnen de maand te zullen slachten. 

  

A. Je dient een T&V document op te maken.  

B. Je dient geen T&V document op te maken.  

  

 

Vraag 2 

Je levert via de cascade een niet voor paarden geregistreerd doxycycline preparaat af voor orale 

toediening aan een niet voedselproducerend paard.  

 

 

A. Je dient een T&V document op te maken.  

B. Je dient geen T&V document op te maken. 

 

 

Vraag 3 

Je levert een voor paarden geregistreerd cortisone preparaat af voor orale toediening aan een 

voedselproducerend paard (bv. Equisolon).  

 

A. Je dient een T&V document en een schriftelijke overeenkomst 

met de houder van het paard op te maken. 

B. Je dient een T&V document op te maken en de behandeling moet 

worden ingeschreven in het paspoort.  

C. Je dient het paard uit te sluiten van de slacht en een schriftelijke 

overeenkomst met de houder van het paard op te maken. 

D. Je mag geen cortisone preparaten afleveren ten behoeve van 

paarden; in theorie moet je als dierenarts zelf elke dag de 

cortisone oraal gaan toedienen. 

 

 

Vraag 4 

De bijsluiter van het enige voor paarden geregistreerd gentamycine preparaat (Genta-Equine) 

vermeldt onder wachttermijn: ‘Niet toegestaan voor gebruik bij paarden die vlees- of melk voor 

humane consumptie produceren’.  
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A. Ik kan dit preparaat niet gebruiken bij voedselproducerende 

paarden en dien voor deze laatste groep dus een tweede, voor 

nutsdieren geregistreerd, gentamycine preparaat beschikbaar te 

hebben (bv. Genta-kel).  

B. Ik kan het voor niet voedselproducerende paarden 

geregistreerde gentamycine preparaat ‘Genta-Equine’ toch 

gebruiken bij voedselproducerende paarden mits ik zelf een 

wachttijd bepaal (minstens 28 dagen).  

 

 

Vraag 5 

Gebruikmakend van de cascaderegeling wil ik een voor paarden geregistreerd lidocaine preparaat 

invoeren uit Frankrijk.  

 

 

A. Ik dien te bestellen via een apotheek uit mijn provincie. 

B. Ik dien te bestellen via een erkende Belgische veterinaire 

groothandel.  

C. Ik dien te bestellen via een Franse apotheek.  

D. Ik dien te bestellen via een erkende Franse veterinaire 

groothandel.  

 

 

Vraag 6 

Ik behandel een voedselproducerend paard intra-articulair met een humaan triamcinolone preparaat 

(bv. Kenacort, Albicort, …). 

 

A. Ik dien een T&V document op te maken met een wachttijd van 

6 maanden en neem de behandeling op in het paspoort.  

B. Vermits een humaan preparaat werd gebruikt dien ik het paard 

uit te sluiten van de slacht en is er geen verdere administratie 

vereist.  

 

 

Vraag 7 

De hoeveelheid medicatie die ik kan afleveren ten behoeve van de nabehandeling van een 

nietvoedselproducerend paard is: 
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17
%

83
%

A B

 

A. beperkt tot de hoeveelheid nodig voor het voortzetten van een 

behandeling die begonnen is door de dierenarts. 

B. beperkt tot de hoeveelheid nodig voor het voortzetten van een 

behandeling die begonnen is door de dierenarts, met een 

maximum van 5 dagen.  

C. beperkt tot de hoeveelheid nodig voor het voortzetten van een         

behandeling die begonnen is door de dierenarts, met een 

maximum van 3 weken.  

 

Vraag 8 

Een voedselproducerend paard kan ik enkel behandelen met trimethoprim-sulfadiazine poeder 

geregistreerd voor varkens (bv. Emdotrim) in plaats van met pasta geregistreerd voor paarden (bv. 

Equibactin) als ik dit paard uitsluit van de slacht.  

 

A. Juist 

B. Fout 

 

Vraag 9 

Mag fenylbutazone granulaat worden afgeleverd ten behoeve van een niet voedselproducerend paard 

dat gestald staat in een pensionstal waar ook voedselproducerende paarden staan? 

 

A. Nee 

B. Ja, doch er dient een T&V document te worden opgemaakt.  

C. Ja, doch er dient een T&V document te worden opgemaakt en de 

behandeling moet worden ingeschreven in het paspoort.  

D. Ja, er dient geen T&V document te worden opgemaakt doch het 

etiket op de medicatie moet het chipnummer van het doeldier 

vermelden.  

 

 

Vraag 10 

Mag een dierenarts fractioneren van een grotere naar een kleinere 

verpakking als er in België geen adequate primaire verpakking 

bestaat voor de duur van de behandeling? 

 

A. Ja 

B. Nee 
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Vraag 11 

Je wil een sedatieve gel afleveren voor een niet voedselproducerend paard en hebt de keuze tussen 

een orale gel op basis van acepromazine (bv. Tranquiline) en een gel op basis van detomidine (bv. 

Domosedan gel). 

 

A. Geen van beide mogen worden afgeleverd. 

B. Enkel een gel op basis van acepromazine mag worden afgeleverd.  

C. Enkel een gel op basis van detomidine mag worden afgeleverd.  

D. Beide gels mogen worden afgeleverd doch door de 

cascadewetgeving moet de voorkeur worden gegeven aan de 

detomidine gel.   

 

 

Vraag 12 

Je levert een voor paarden geregistreerd clenbuterol preparaat af voor orale toediening aan een 

voedselproducerend paard (bv. Ventipulmin siroop).  

 

A. Je dient een T&V document en een schriftelijke overeenkomst 

met de houder van het paard op te maken.  

B. Je dient een T&V document op te maken en de behandeling 

moet worden ingeschreven in het paspoort.  

C. Je dient het paard uit te sluiten van de slacht en een 

schriftelijke overeenkomst met de houder van het paard op te 

maken. 

D. Je mag geen clenbuterol preparaten afleveren ten behoeve van 

paarden; in theorie moet je als dierenarts zelf elke dag de 

ventipulmin siroop gaan toedienen.  

 

Vraag 13 

Je levert een voor paarden geregistreerd altrenogest preparaat af voor orale toediening aan een 

voedselproducerend paard (bv. Regumate Equine, orale oplossing). 

 

A. Je dient een T&V document en een schriftelijke overeenkomst 

met de houder van het paard op te maken. 

B. Je dient een T&V document op te maken en de behandeling moet 

worden ingeschreven in het paspoort.  

C. Je dient het paard uit te sluiten van de slacht en een schriftelijke 

overeenkomst met de houder van het paard op te maken. 

D. Je mag geen altrenogest preparaten afleveren ten behoeve van 

paarden; in theorie moet je als dierenarts zelf elke dag de 

Regumate oplossing gaan toedienen. 
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Vraag 14 

Kan mepivacaïne gebruikt worden voor intra-articulaire anesthesie bij een voedselproducerend paard? 

 

A. Nee 

B. Ja, doch er dient een T&V document te worden opgemaakt.  

C. Ja, doch er dient een T&V document te worden opgemaakt en de 

behandeling moet worden ingeschreven in het paspoort.  

 

 

Vraag 15 

Kan ketamine gebruikt worden voor de algemene anesthesie van een voedselproducerend paard? 

 

A. Nee 

B. Ja, doch er dient een T&V document te worden opgemaakt.  

C. Ja, doch er dient een T&V document te worden opgemaakt en de 

behandeling moet worden ingeschreven in het paspoort.  

 

 

Vraag 16 

Voor het oplossen van de vragen uit de enquête heb ik: 

A. niets moeten opzoeken 

B. bij uitzondering iets moeten opzoeken 

C. af en toe iets moeten opzoeken 

D. vaak iets moeten opzoeken 

E. meestal iets moeten opzoeken 

 

Vraag 17 

Indien er voor bepaalde vragen iets opgezocht werd, gebruikte ik volgende bronnen:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

*** 

2.2. Resultaten 

2.2.1. Algemeen 

Hetgeen onmiddellijk in het oog springt is dat de meningen omtrent de antwoorden heel divers zijn. 

Hierna worden het slaagpercentage, de gemiddelde score en de mediane score weergegeven voor de 

totaliteit van de respondenten en per categorie (afgestudeerde dierenartsen versus 

laatstejaarsstudenten diergeneeskunde). 

Slaagpercentage totale populatie: 26/65 = 40% 

Slaagpercentage afgestudeerde dierenartsen: 17/47 = 36% 
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Slaagpercentage laatstejaarsstudenten diergeneeskunde: 9/ 18 = 50% 

Gemiddelde score totale populatie: 6,98/15 = 47% 

Gemiddelde score afgestudeerde dierenartsen: 6,89/15 = 46% 

Gemiddelde score laatstejaarsstudenten diergeneeskunde: 7,22/15 = 48% 

Mediane score totale populatie: 7/15 

Mediane score afgestudeerde dierenartsen: 7/15 

Mediane score laatstejaarsstudenten diergeneeskunde: 7,5/15 

In onderstaande grafiek wordt de verdeling van de scores weergegeven. 

 
Figuur 3 – Verdeling aantal deelnemers per score 

2.2.2. Statistische analyse 

Uit de univariabele analyses is gebleken dat er geen significant verband bestaat tussen de factoren al 

dan niet afgestudeerd zijn (P = 0.15; OR5 = 0.84) en al dan niet hoofdzakelijk behandelen van paarden 

(P = 0.33; OR = 1.19) enerzijds en de kans om een vraag correct te beantwoorden anderzijds.  

Daarentegen bleek er wel een significant univariabel verband te zijn tussen enerzijds het opzoeken van 

antwoorden en anderzijds de kans om een vraag correct te beantwoorden, zoals waar te nemen in 

onderstaande figuur.  

                                                      

5 De Odds ratio of OR is de verhouding van twee odds. De odds is de verhouding van de kans op het optreden 
van een gebeurtenis en de kans op het niet optreden ervan. 
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Figuur 4 – Correlatie iets opgezocht – score volgens univariabele analyse 

Respondenten met iets opgezocht (1) hebben een significant hogere kans om een vraag juist te 

beantwoorden dan respondenten met iets opgezocht (2) (univariabele P = 0.03; univariabele OR = 

1.54). Er is geen significant verschil in kans om een vraag correct te beantwoorden tussen groep 0 en 

groep 1 (P = 0.62; OR = 0.86), en tussen groep 0 en groep 2 (P = 0.21; OR = 1.32). Anders gezegd kunnen 

we stellen dat respondenten die weinig hebben opgezocht een hogere kans hebben om een vraag 

correct te beantwoorden dan respondenten die veel hebben opgezocht. Tussen respondenten die 

niets opgezocht hebben enerzijds en respondenten die weinig hebben opgezocht alsook respondenten 

die veel hebben opgezocht anderzijds blijkt er geen significant verschil in kans om een vraag correct te 

beantwoorden. Deze statistische resultaten worden weergegeven in de hieronder opgenomen Tabel 

1. 

Tabel 1 – Resultaten univariabele analyse met score (0/1) als afhankelijke variabele en de relevante parameters 

(afgestudeerd of niet, hoofdzakelijk paarden of niet en iets opgezocht of niet) als onafhankelijke variabelen. 

Nadien werd het multivariabel model geanalyseerd. In dit model werden de parameters ‘al dan niet 

afgestudeerd’ en ‘iets opgezocht’ meegenomen aangezien deze parameters een P-waarde kleiner dan 

0.2 hadden in de univariabele analyse. 

De factor ‘aantal jaar afgestudeerd’ kon enkel meegenomen worden in het model voor afgestudeerde 

dierenartsen. Daarom werd de analyse herhaald, maar opgesplitst tussen afgestudeerde dierenartsen 

en studenten. 

 

 

 

 

Iets opgezocht 0 = niets opgezocht 

Iets opgezocht 1 = weinig opgezocht 

Iets opgezocht 2 = veel opgezocht 

Score 0 = vraag fout beantwoord 

Score 1 = vraag correct beantwoord 
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Laatstejaarsstudenten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5 – Correlatie iets opgezocht – score volgens multivariabele analyse 

 

Afgestudeerde dierenartsen:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6 – Correlatie iets opgezocht – score volgens multivariabele analyse 

Wat hier meteen opviel was dat studenten veel meer de neiging hebben om iets op te zoeken dan 

afgestudeerde dierenartsen. Voor zowel studenten als afgestudeerde dierenartsen is er een 

significante invloed van het al dan niet opzoeken van informatie op de kans dat een vraag correct 

beantwoord wordt. 

Voor studenten geldt dat respondenten met iets opgezocht (1) significant meer kans maken om een 

vraag fout te beantwoorden dan respondenten met iets opgezocht (0) (P < 0.001; OR = 0.77) en dan 

respondenten met iets opgezocht (2) (P = 0.001; OR = 0.80). Er blijkt geen significant verschil te zijn 

tussen de groepen iets opgezocht (0) en iets opgezocht (2)(P = 1.00; OR = 1.03). Anders gezegd kunnen 

we dus stellen dat studenten die weinig opzochten significant meer kans maken om een vraag fout te 

beantwoorden dan studenten die niets opzochten of studenten die veel opzochten.  

Voor afgestudeerde dierenartsen geldt dan weer dat respondenten met iets opgezocht (1) significant 

meer kans hebben om een vraag correct te beantwoorden dan respondenten met iets opgezocht (2) 

Score 0 = vraag fout beantwoord 

Score 1 = vraag correct beantwoord 

Score 0 = vraag fout beantwoord 

Score 1 = vraag correct beantwoord 

Iets opgezocht 0 = niets opgezocht 

Iets opgezocht 1 = weinig opgezocht 

Iets opgezocht 2 = veel opgezocht 

Iets opgezocht 0 = niets opgezocht 

Iets opgezocht 1 = weinig opgezocht 

Iets opgezocht 2 = veel opgezocht 
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(P = 0.02; OR = 1.74). Er is geen verschil tussen de groepen met iets opgezocht (0) en iets opgezocht 

(1) (P = 0.37; OR = 0.76), en tussen groepen met iets opgezocht (0) en iets opgezocht (2) ( P = 0.12; OR 

= 1.32). Anders gezegd kunnen we stellen dat afgestudeerde dierenartsen die weinig opzochten 

significant meer kans maken om een vraag correct te beantwoorden dan dierenartsen die veel 

opgezocht hebben. Tussen respondenten die niets opgezocht hebben enerzijds en respondenten die 

weinig hebben opgezocht alsook respondenten die veel hebben opgezocht anderzijds blijkt er geen 

significant verschil in kans om een vraag correct te beantwoorden.  

Er blijkt geen significant verband te zijn tussen het aantal jaar afgestudeerd zijn en de kans om een 

vraag correct te beantwoorden (P = 0.86; OR = 1).  

Deze statistische resultaten worden weergegeven in de hieronder opgenomen Tabel 2. 

Tabel 2 – Resultaten multivariabele analyse met score (0/1) als afhankelijke variabele en de relevante parameters 

(iets opgezocht of niet en aantal jaar afgestudeerd) als onafhankelijke variabelen. 

 

In het multivariabel model voor afgestudeerde dierenartsen namen we enkel de dierenartsen in 

overweging (voor de subgroep laatstejaarsstudenten vonden we al terug dat de enige mogelijke 

significante factor het al dan niet opzoeken van informatie is). 

Vervolgens werd het gecombineerd effect van ‘opzoeken’ en ‘voornamelijk paard’ bekeken. 

‘Voornamelijk paard’ bleek de minst significante factor (P = 0.45; OR = 1.13) en kon uit het model 

verwijderd worden. We vielen terug op een univariabel model waarbij enkel het al dan niet opzoeken 

van informatie een significant effect heeft op de kans om een vraag correct te beantwoorden. 

Vervolgens werd er ook nagegaan of bepaalde vragen opvallend beter of opvallend slechter werden 

beantwoord. Om na te gaan of er vragen zijn die significant meer of minder juiste antwoorden 

opleveren dan de gemiddelde vraag van deze vragenlijst (opgelet: de gemiddelde vraag heeft ook geen 

bijster hoog aantal juiste antwoorden) werd een logistische regressie uitgevoerd met ‘score (0 of 1)’ 

als afhankelijke variabele en ‘vraag (1 tot en met 15)’ als onafhankelijke variabele. Er werd vervolgens 

een deviation contrast gedefinieerd. 
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Figuur 7 – Percentage correcte antwoorden per vraag (95% betrouwbaarheidsinterval) 

De bovenstaande grafiek stelt het percentage correcte antwoorden per vraag voor, samen met een 

95% betrouwbaarheidsinterval voor dat percentage. De horizontale lijn werd getrokken ter hoogte van 

het gemiddelde percentage juiste antwoorden over alle vragen heen (= 47%). De analyse gaat voor 

elke vraag na of het 95% betrouwbaarheidsinterval het gemiddelde percentage (= de horizontale lijn) 

kruist, of daaronder of daarboven blijft. Vragen waarbij het betrouwbaarheidsinterval de horizontale 

lijn kruist werden niet significant beter of slechter beantwoord dan gemiddeld. Vragen waarbij het 

betrouwbaarheidsinterval boven de horizontale lijn blijft werden beter beantwoord dan gemiddeld, 

en vragen waarbij het betrouwbaarheidsinterval onder de horizontale lijn blijft werden minder goed 

beantwoord dan gemiddeld. We kunnen dus eenvoudig uit deze grafiek afleiden dat vragen 1, 5, 6, 8 

en 9 significant beter dan gemiddeld beantwoord werden, terwijl vragen 3, 7, 11, 12 en 13 significant 

slechter dan gemiddeld beantwoord werden. Vraag 3, 7, 11, 12 en 13 waren alle vragen omtrent het 

afleveren van geneesmiddelen. De overige twee vragen inzake het afleveren van geneesmiddelen, 

meer bepaald vragen 2 en 9, werden gemiddeld, respectievelijk significant beter beantwoord.  

3. DISCUSSIE 

Het K.B. van 21/07/2016 is ongetwijfeld een belangrijke verbetering omtrent de 

geneesmiddelenwetgeving. Desondanks zijn een aantal nieuwigheden niet noodzakelijk positief voor 

de dierenarts. Denk maar aan het toedienings-en verschaffingsdocument en het voorschrift ten 

behoeve van VP paarden dewelke niet meer ondertekend dienen te worden door de verantwoordelijke 

van het dier. Of het feit dat er geen TVD meer dient opgesteld te worden voor verschaffing van 

geneesmiddelen aan NVP paarden die dikwijls gestald staan met VP paarden. Ook al betekenen dit op 

zich administratieve vereenvoudigingen, later kunnen er wel bewijsproblemen ontstaan als 

bijvoorbeeld de verschafte medicatie niet correct of niet aan het juiste dier werd toegediend. Het valt 

minstens aan te raden om bij verschaffing van geneesmiddelen ten behoeve van NVP paarden toch 

een TVD op te stellen en dit te laten ondertekenen. Op die manier is er later geen discussie mogelijk 

omtrent de vraag over welk dier het gaat en bovendien kan een ondertekend TVD document gebruikt 

worden als schriftelijke overeenkomst bij verschaffing van hormonale of antihormonale 

geneesmiddelen en bij geneesmiddelen ter behandeling van chronische aandoeningen. Ook bij 
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toediening en verschaffing aan VP paarden verdient het aanbeveling om het opgestelde TVD document 

te laten ondertekenen door de verantwoordelijke van de dieren. Opnieuw wordt zo elke discussie 

uitgesloten over de vraag welke medicatie en dosis werd toegediend aan welk paard voor het geval er 

zich later complicaties mochten voordoen en er een geschil zou rijzen. Op die manier zal de eigenaar 

later ook niet kunnen ontkennen dat hij via het TVD document op de hoogte werd gebracht van het 

feit dat een paard ingevolge het toedienen van een bepaalde behandeling diende uitgesloten te 

worden van de slacht als het paspoort op het ogenblik van de behandeling niet voorhanden was.  

In het onderzoek dat onder de vorm van een enquête werd uitgevoerd werd de kennis van de 

geneesmiddelenwetgeving getest. De vragen betroffen voor alle duidelijkheid alledaagse situaties uit 

de paardenpraktijk. Samengevat kunnen we stellen dat de resultaten, met een gemiddelde score van 

47% en een slaagpercentage van 40% tegenvielen. Opvallend was ook het minieme verschil tussen de 

gemiddelde score behaald door de afgestudeerde dierenartsen en de gemiddelde score behaald door 

de laatstejaarsstudenten diergeneeskunde.  

Uit de resultaten is gebleken dat studenten die niets of veel opzochten een hogere kans hadden om 

een vraag correct te beantwoorden dan studenten die weinig opzochten. Algemeen kan men zich de 

vraag stellen welke bronnen deze studenten hebben geraadpleegd, of deze bronnen betrouwbaar 

waren en of de erin opgenomen informatie wel up-to-date was.  

Voor de afgestudeerde dierenartsen daarentegen valt er enkel een significant verschil te noteren 

tussen dierenartsen die weinig en dierenartsen die veel opzochten. Dierenartsen die weinig opzochten 

bleken significant meer kans te hebben om een vraag correct te beantwoorden dan dierenartsen die 

veel opzochten. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de dierenartsen die veel 

opzochten de geneesmiddelenwetgeving het minst kenden en mogelijk ook niet de juiste en/of 

verouderde bronnen raadpleegden. De dierenartsen die weinig opzochten waren mogelijk 

dierenartsen die vertrouwd waren met de diergeneesmiddelenwetgeving en dan ook de juiste 

bronnen wisten te consulteren. 

Hoe zijn deze tegenvallende resultaten te verklaren en hoe zou hieraan in de toekomst kunnen 

verholpen worden? 

Een verklaring hiervoor kan gevonden worden in het feit dat de geneesmiddelenwetgeving voor 

paardachtigen veel complexer is dan deze voor andere diersoorten. Dit is vooral te wijten aan het 

onderscheid voedselproducerend – niet voedselproducerend paard dat te allen tijde nauwlettend in 

het oog dient gehouden te worden. Ook de extra lijsten gebaseerd op dit onderscheid VP – NVP zoals 

bijvoorbeeld deze met de essentiële stoffen maakt het er niet eenvoudiger op voor de dierenarts. 

Bovendien is de specifieke wetgeving omtrent het afleveren van geneesmiddelen aan VP, 

respectievelijk NVP paarden veel ingewikkelder dan bij loutere gezelschapsdieren of loutere 

nutsdieren. Dit is gebleken uit het feit dat vijf van de zeven vragen die betrekking hadden op het 

afleveren van geneesmiddelen significant slechter werden beantwoord dan de gemiddelde vraag. De 

overige twee vragen inzake het afleveren van geneesmiddelen werden dan weer wel goed 

beantwoord. De vraag omtrent aflevering ten behoeve van NVP paarden waarbij er geen TVD 

document dient opgesteld te worden werd gemiddeld beantwoord en de vraag omtrent etikettering 

op de verpakking van een geneesmiddel bij aflevering aan NVP paarden die gestald staan in een 

pensionstal waar ook VP paarden staan had zelfs significant meer juiste antwoorden dan de 

gemiddelde vraag. 
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Uit de resultaten van de enquête blijkt duidelijk dat de Vlaamse dierenartsen onvoldoende vertrouwd 

zijn met de geneesmiddelenwetgeving voor paarden. Het is dan ook essentieel om verder in te zetten 

op een doeltreffende opleiding, continue bijscholing en betere documentatie.  

Een idee zou kunnen zijn om de theoretische opleiding diergeneesmiddelenwetgeving aan te vullen 

met een meer praktisch gericht opleidingsonderdeel. Tijdens de kliniekuren in het laatste jaar 

bijvoorbeeld zou de aandacht van de studenten kunnen gevestigd worden op de regelgeving welke 

specifiek van toepassing is op de medicatie die in een bepaald geval wordt toegediend. Dit aspect zou 

ook in de verschillende casussen die door de studenten worden voorbereid meer aan bod kunnen 

komen. Daarnaast is permanente bijscholing een must voor reeds afgestudeerde dierenartsen. De 

vraag is alleen hoe dierenartsen hiervoor meer kunnen gemotiveerd worden. Aangezien het voor de 

praktiserende dierenarts zeker niet eenvoudig is om snel de juiste informatie te vinden, zou werk 

dienen gemaakt te worden van overzichtelijke en duidelijke documentatie. En waarom bijvoorbeeld 

geen tool ontwikkelen, zoals een online applicatie of App om de praktiserende dierenarts toe te laten 

snel de juiste informatie te vinden. 

Dat net de vragen inzake afleveren van medicatie slecht werden beantwoord heeft mogelijks deels te 

maken met de onduidelijkheden in de wetgeving hieromtrent. Welke medicatie een paardenhouder 

in zijn bezit mag hebben wordt geregeld via 3 verschillende wetten en/of koninklijke besluiten en 

evenveel bijlages wat leidt tot een onsamenhangend en onvolledig geheel waarbij zelfs bepaalde 

conflicten ontstaan. 

Een eerste vaststelling is dat er een heel aantal geneesmiddelen zijn waarvoor de wet niet zegt of een 

paardenhouder ze nu mag bezitten of niet. Het gaat over geneesmiddelen die noch onder Bijlage 3 van 

het K.B. van 21/07/2016 (geneesmiddelen die de paardenhouder in bezit mag hebben) vallen, noch 

onder Artikel 12 paragraaf 2 van de Wet op de uitoefening van de Diergeneeskunde van 28/08/1991 

of Bijlage 1 van het K.B. van 21/07/2016 (geneesmiddelen die de paardenhouder niet in bezit mag 

hebben, enkel toediening door dierenarts). De vraag is dus welke houding men moet aannemen met 

betrekking tot het voorschrijven of afleveren van dergelijke geneesmiddelen. Voor geneesmiddelen 

die dienen ter behandeling van een chronische aandoening bij een NVP paard zou men in principe 

wettelijk kunnen afleveren of voorschrijven via Artikel 7 van de Wet op de bedrijfsbegeleiding van 

10/04/2000. Voor de behandeling van een tijdelijk probleem ontbreekt echter het wettelijk kader. Als 

voorbeeld kan men onder andere denken aan de behandeling van maagzweren bij het paard met 

omeprazole (Gastrogard®, Ulcer Gold®,…). Dezelfde problematiek stelt zich trouwens voor de kleine 

huisdieren waar eveneens voor heel wat medicatie die in praktijk courant wordt afgeleverd een 

wettelijk kader ontbreekt.  

Een tweede vaststelling is dat de oplijsting van klasses van producten die enkel door de dierenarts 

toegediend mogen worden (Artikel 12 paragraaf 2 van de Wet op de uitoefening van de 

Diergeneeskunde van 28/08/1991 aangevuld met Bijlage 1 van het K.B. van 21/07/2016) zodanig breed 

is dat mogelijks ongewild, minstens onbewust producten worden geviseerd die courant moeten 

kunnen worden afgeleverd  wil men diergeneeskunde zinvol uitoefenen bij (NVP) paarden en kleine 

huisdieren. Een voorbeeld is Prascend®, een krachtige dopamine agonist, dewelke courant wordt 

afgeleverd of voorgeschreven aan paardenhouders om dagdagelijks toe te dienen aan hun paard in 

geval van Cushing. Strikt genomen is dit echter een psychotroop die enkel door de dierenarts mag 

worden toegediend.  
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Wat wordt bedoeld met ‘stoffen met productiestimulerende werking’? Strikt genomen mag aldus 

cortisone enkel door de dierenarts worden toegediend. Nochtans voorziet Artikel 7 van de Wet op de 

bedrijfsbegeleiding van 10/04/2000 dat mits een schriftelijke overeenkomst cortisone kan worden 

afgeleverd ten behoeve van een NVP paard.  

Welke geneesmiddelen beoogt men in Artikel 12 paragraaf 2 van de Wet op de uitoefening van de 

Diergeneeskunde van 28/08/1991 met ‘analgetica’. En waarom werd voor de orale tranquilantia via 

Bijlage 3 van het K.B. van 21/07/2016 een uitzondering voorzien voor alfa-2-agonisten (Domosedan® 

gel) en niet voor acepromazine gel? Acepromazine gel is voor de paardenhouder op zich een nuttiger 

product dan detomidine gel. 

Het is duidelijk dat de wetgeving betreffende welke geneesmiddelen afgeleverd en/of voorgeschreven 

mogen worden toch wat bijsturing kan gebruiken. De belangrijkste vraag hierbij is welke risico’s men 

wil vermijden. Is het een loutere kwestie van voedselveiligheid of vreest men meer algemeen voor 

misbruik van afgeleverde geneesmiddelen. Dienaangaande dient men zich te realiseren dat mensen 

bij zich thuis sowieso toegang hebben tot een hoop (gevaarlijke) humane geneesmiddelen, pesticiden, 

herbiciden, toxische onderhoudsmiddelen, etc. en moet men dus niet al te paranoia zijn. 

Als conclusie kan gesteld worden dat de geneesmiddelenwetgeving voor paardachtigen bijzonder 

complex blijft en dit ondanks de belangrijke verbetering teweeggebracht door de laatste wetswijziging, 

meer bepaald het K.B. van 21/07/2016. De praktiserende paardendierenarts dient ons inziens beter 

ondersteund te worden om deze moeilijke wetgeving in de praktijk correct te kunnen toepassen. 

Mogelijks kan hiertoe een mobiele applicatie (app) worden ontworpen, mede ondersteund door het 

FAVV en het FAGG.  

De administratieve vereenvoudigingen betreffende het TVD sinds het K.B. van 21/07/2016 heeft voor 

de dierenarts ook nadelen. Desbetreffend lijkt het ons aangewezen om bij het afleveren van medicatie 

toch steeds te voorzien in een TVD (dus ook voor NVP paarden) en alle TVD documenten en 

voorschriften in 3-luik verder te laten ondertekenen door de verantwoordelijke, zodat deze 

documenten hun tegensprekelijk karakter behouden. 

Ondanks de meest recente wetswijzigingen vertoont de geneesmiddelenwetgeving nog steeds een 

aantal onduidelijkheden en onvolkomenheden, voornamelijk op het vlak van voorschrijven en 

verschaffen van medicatie. Desbetreffend treedt de beroepsgroep, al dan niet via de syndicaten best 

zo snel mogelijk in overleg met de bevoegde instanties (FAGG, FAVV).   
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