Lente-schoonmaak
opkuis vervallen geneesmiddelen
Elk jaar is het belangrijk om je huisapotheek eens onder de loep te nemen. Vervallen en ongebruikte geneesmiddelen horen immers niet thuis in je huisapotheek! Breng ze naar onze apotheek. Gooi ze zeker niet
in de vuilnisbak en spoel ze niet door het toilet! Zo voorkom je dat ze terechtkomen in onze waterwegen en
schade toebrengen aan mens en milieu. Je kan deze vervallen en ongebruikte medicatie gratis terugbrengen naar de apotheek, waarna ze op een veilige en milieuvriendelijke manier worden vernietigd. Maar opgelet: het is belangrijk dat je ze vooraf correct sorteert!

Vervallen medicatie
Op de verpakking van het geneesmiddel staat altijd
een productiedatum en een vervaldatum. Kijk deze
data goed na. De vervaldatum kan u ook vinden op
de tube of de blisterverpakking. Kan u de vervaldatum niet meteen vinden? Neem dan geen risico en
vraag raad aan uw apotheker.
Door vervallen geneesmiddelen te verwijderen, voorkom je dat iemand ze per ongeluk kan innemen. Na
het verstrijken van de datum wordt de stabiliteit van
het actief bestanddeel niet langer gegarandeerd door
de fabrikant en kan de werking afnemen. Bovendien
kan het product toxisch worden of bijwerkingen veroorzaken.

Ongebruikte medicatie
Bewaar geen restanten van eerdere behandelingen.
Een medicijn dat in een specifieke situatie werd voorgeschreven of door ons als apotheek werd aanbevolen, kan ongeschikt of gevaarlijk zijn in een andere
situatie. Bovendien hebben de meeste geneesmiddelen een beperkte houdbaarheid na opening. Geef
deze ongebruikte medicatie ook niet door aan vrienden of familie!

Wat mag je naar de apotheek brengen?
-

Niet opgebruikte pillen, zetpillen, capsules in hun
blister of fles
Restanten van siropen en vloeibare geneesmiddelen zoals neus- en oogdruppels in hun flessen
Niet-gebruikte pleisters met geneesmiddel
Restjes zalf in de tube
Restanten van sprays en aerosols
Ongebruikte voorgevulde spuiten met vaste naald

LET OP: Verwijder eerst de overtollige verpakking zoals het doosje en de bijsluiter en recycleer deze bij het
papier. Ook wanneer enkel de verpakking overblijft,
gelden de algemene afvalregels. Lege en propere
glazen flesjes recycleer je via de glasbol, lege doordruk- en kunststofverpakkingen bij het huishoudelijk
restafval.

Wat mag je niet naar de apotheek brengen?
·

Lege glazen flessen → glasbol

·

Lege doordruk- en kunststofverpakkingen → huishoudelijk afval

·

Papieren bijsluiters en kartonnen doosjes → papier

-

Resten van chemicaliën → containerpark

-

Resten van cosmetica en verzorgingsproducten
zoals tandpasta, shampoo, zeep → containerpark

-

Dieet- en babyvoeding

-

Vitaminepreparaten en producten op basis van
kruiden → huishoudelijk afval

-

Lege voorgevulde injectiespuiten zonder naald →
huishoudelijk afval

-

Gebruikte injectienaalden → naaldcontainer -> containerpark

Bronnen:
https://www.apotheek.be/DOC_LIBRARY/Pharma-brochureVervallenOfOngebruikteGeneesmiddelen2021_NL.pdf
https://www.ovam.be/oude-en-vervallen-geneesmiddelen-veel-gestelde-vragen-en-antwoorden#drukverpakking
https://www.unive.nl/blog/gebruikte-medicijnen
https://www.goed.be/nl/advies/huisapotheek/lenteschoonmaak-in-jehuisapotheek#wat-mag-je-naar-de-apotheker-brengen
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