
 

                              Bewaren van geneesmiddelen
 

Wist u dat het correct bewaren van uw medicatie noodzakelijk is om de doeltreffendheid van 
het product te kunnen garanderen? Hoe lang u een medicijn kan bewaren hangt niet alleen 
van de vervaldatum af maar ook van de samenstelling en van hoe u het gebruikt en bewaart. 
Daarom worden op de verpakking en in de bijsluiter van elk geneesmiddel 
bewaarvoorschriften vermeld en ook de temperatuur waarbij u het product moet bewaren. 
Lees daarom dus altijd de rubriek ‘hoe bewaren’ in de bijsluiter van het geneesmiddel.  

 

VERVALDATUM 

Op de verpakking van een geneesmiddel staat altijd een productie- en vervaldatum. De 
vervaldatum geldt alleen als je het medicijn bewaart zonder het te openen en vervolgens 
gebruikt en bewaart volgens de voorwaarden op de bijsluiter. 
Op de verpakking is de vervaldatum aangeduid door de letters 'EX’ of ‘EXP', met vervolgens de 
vermelding van maand/jaar of dag/maand/jaar. Als die datum verstreken is, mag u het 
geneesmiddel niet meer gebruiken. 
De meeste oogdruppels en oogzalven mag u bijvoorbeeld niet langer dan één maand 
bewaren als het flesje eenmaal geopend is. Soms zijn er uitzonderingen maar ook deze 
informatie vind je steeds terug op de bijsluiter. 

 

KAMERTEMPERATUUR  

De meeste medicijnen kunt u bewaren bij kamertemperatuur (niet warmer dan 25 °c). Bij 
voorkeur in een droge ruimte, bijvoorbeeld in een medicijnkastje in de slaapkamer. U kunt 
ervan uitgaan dat u een medicijn bij kamertemperatuur mag bewaren als er geen 
bewaaradvies op het etiket staat.  

 

IN DE KOELKAST  

Sommige medicijnen moeten in de koelkast worden bewaard. Een goede plek voor zulke 
medicijnen is bijvoorbeeld de onderste plank boven de groentelade of de plank onder het 
vriesvak (indien bovenaan). De medicijnen mogen uiteraard niet bevriezen. Bewaar 



 
medicijnen nooit in de deur van de koelkast; deze geeft bij het openen van de koelkast een 
temperatuurschommeling. Zorg ook dat de medicijnen niet tegen het vriesvak of de 
achterwand van de koelkast worden bewaard, anders kunnen ze bevriezen.  

Verwarm oogdruppels of oordruppels die u in de koelkast bewaart, ongeveer 5 minuten in uw 
hand voor u ze gebruikt. Het indruppelen is dan een stuk minder vervelend.  

 

KINDEREN IN HUIS  

Zorg ervoor dat kinderen niet bij medicijnen kunnen komen, bijvoorbeeld door ze in een hoog 
kastje te zetten of in een doos die kinderen niet gemakkelijk kunnen openmaken.  

 

HOE BEWAREN ONDERWEG ? 

Wanneer u medicijnen ophaalt bij de apotheek, kan het onderweg tussen de apotheek en (de 
kast in) uw huis warm zijn. Zorg ervoor dat de medicijnen zo kort mogelijk in de warmte zijn, 
Dus als u meerdere inkopen moet doen, ga dan als laatste naar de apotheek en daarna direct 
naar huis.  

VERVALLEN MEDICIJNEN  

Medicijnen die over datum zijn mag je niet zomaar bij het gewone vuilnis weggooien. Breng 
medicijnen over datum of lege flesjes altijd naar de apotheek. Vervallen of ongebruikte 
geneesmiddelen zijn niet hetzelfde als gewoon huisafval. Lege blisters en pillendoosjes mogen 
wel bij het restafval maar als er nog ongebruikte pillen inzitten, moet je deze blisters altijd 
terug naar de apotheker brengen.  

U kan op volgende affiche makkelijk terugvinden wat u wel en niet kan terugbrengen naar de 
apotheek. 



 

 


