
Apart inzamelen
van oude en vervallen 

geneesmiddelen is noodzakelijk

Belangrijk voor uw eigen veiligheid en ook die van de anderen
Oude en vervallen geneesmiddelen horen niet thuis in uw huis-
apotheek. Bij inname kunnen ze uw gezondheid schaden. U verwijdert
ze dus best onmiddellijk na de vervaldatum. Maar omwille van uw
eigen veiligheid en ook van de anderen die er in aanraking mee
zouden komen, kan u oude en vervallen geneesmiddelen niet zomaar
bij het afval doen. Daarom is het belangrijk dat u deze geneesmiddelen
apart sorteert.

De farmaceutische sector biedt, samen met de overheid, een
oplossing
In samenwerking met de gewesten heeft de farmaceutische sector
een oplossing uitgewerkt, die totaal kosteloos is voor de patiënt. Hoe?
Alle apothekers bieden u de mogelijkheid om uw oude en vervallen
geneesmiddelen bij hen terug te brengen. De apotheker verzamelt ze
dan in een speciaal uitgeruste doos. De groothandelaars-verdelers
halen deze dozen op, waarna ze vernietigd worden. De hele operatie
wordt gefinancierd door de farmaceutische bedrijven, samen met de
apothekers.

Met uw hulp en met deze sorteerwijzer! 
Deze oplossing kan natuurlijk alleen maar werken als u de eerste
stap zet! Dus, controleer regelmatig uw huisapotheek. Breng oude
en vervallen geneesmiddelen zonder het doosje en de bijsluiter
naar uw apotheker. Hij helpt u graag verder als u vragen heeft.

Via de sorteerwijzer in deze folder vindt u precies wat en hoe u kan
sorteren.

Een gezamenlijk initiatief van de apothekers, de groothandelaars-
verdelers, de geneesmiddelenindustrie en de gewestelijke overheden

N.V.G.V.OPHACOOPHACO

Bedankt voor uw medewerking! Namens de apothekers, de
groothandelaars-verdelers, de geneesmiddelenindustrie en de
gewestelijke overheden.
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Niet opgebruikte pillen, 
zetpillen en capsules

in hun blister

Restjes zalf 
in de tube

Restanten van siropen en
vloeibare geneesmiddelen
(neus- en oordruppels) in

hun flessen

Restanten van sprays
en aërosols

Lege verpakkingen van geneesmiddelen 

Glazen flesjes 

bij het glas,
bv. de glasbol

Bijsluiters en doosjes

bij het oud papier, bv.
containerpark of 

huis-aan-huisophaling

Niet-geneesmiddelen

Resten van bestrijdingsmiddelen,
onkruidverdelgers, kunstmeststoffen,

chemicaliën

Dieet- en babyvoeding,
vitaminebereidingen en 

kruidenproducten

bij het klein gevaarlijk afval bij het huishoudelijk afval 

☞ ☞ ☞ ☞

Geneesmiddelen zonder het doosje en de bijsluiter

Doordruk- en
kunststof-

verpakkingen

bij het huishoudelijk
afval

☞

a p o t h e k e r ✓

a p o t h e k e r
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