
Magistrale bereiding Officinale bereiding Bereiding van een 
voedingssupplement

Definitie Een magistrale bereiding is een geneesmiddel 
dat in de apotheek wordt bereid volgens een 
voorschrift (van een arts of tandarts) voor een 
welbepaalde patiënt of (een) welbepaald(e) 
dier(en).

Een officinale bereiding is een geneesmiddel 
dat in de apotheek wordt bereid overeenkomstig 
de aanwijzingen van een farmacopee of het 
Therapeutisch Magistraal Formularium en dat 
voor rechtstreekse aflevering voor de patiënten of 
de eindgebruikers van die apotheek bestemd is.

De bereiding van een voedingssupplement 
dat niet beantwoordt aan de definitie van 
een geneesmiddel is een bereiding van een 
voedingssupplement (capsules, pastilles, 
druppeltellers,...) dat één of meer nutriënten, 
planten of andere stoffen met een nutritioneel of 
fysiologisch effect bevat.

Reglementering Artikel 6 quater van de wet van 25 maart 1964 op 
de geneesmiddelen.
Artikel 3 van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling 
van een communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik.
Hoofdstuk VI (artikelen 30 tot 33) van het KB  
21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de 
apothekers.

Artikel 6 quater van de wet van 25 maart 1964 op 
de geneesmiddelen.
Artikel 3 van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling 
van een communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik.
Hoofdstuk VI (artikelen 30 tot 33) van het KB 21 
januari 2009 houdende onderrichtingen voor de 
apothekers.

Voor voedingssupplementen met:
Nutriënten: KB van 3 maart 1992 betreffende 
het in de handel brengen van nutriënten en 
voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden 
toegevoegd;
Planten: KB van 29 augustus 1997 betreffende de 
fabricage van en de handel in voedingsmiddelen 
die uit planten of uit plantenbereidingen 
samengesteld zijn of deze bevatten;
Andere stoffen: KB van 12 februari 2009 
betreffende de fabricage van en de handel 
in voedingssupplementen die andere stoffen 
bevatten dan nutriënten en planten of 
plantenbereidingen.

Registratie? Neen. Neen. Notificatie bij het FAVV.
Een dossier voor notificatie moet onder meer 
volgende elementen omvatten:
• een volledige kwalitatieve en kwantitatieve 

ingrediëntenlijst;
• de nutritionele analyse;
• gegevens over de aanwezigheid en de non-

toxiciteit van actieve stoffen;
• de etikettering van het product.
Voedingssupplementen zijn onderworpen  
aan de betaling van een notificatievergoeding  
van 180 €.

Grondstoffen Enkel vergunde grondstoffen of deze vergezeld 
van een analysecertificaat van een erkend labo 
mogen worden gebruikt. 

Enkel vergunde grondstoffen mogen worden 
gebruikt.

Bereidingsverslag Ja.
Het bereidingsverslag moet opgesteld worden met 
de volgende gegevens:
- de benaming van de officinale bereiding en de 

farmaceutische vorm;
- de volledige kwalitatieve en kwantitatieve 

samenstelling van alle componenten;
- de identificatie van de gebruikte grondstoffen 

met vermelding van hun volgnummer;
- de verwijzing naar de gebruikte procedure;
- de datum van bereiding en de bereide 

hoeveelheid;
- de naam en de handtekening van de apotheker 

die deze bereiding uitvoerde of er toezicht op 
uitoefende.

Ja.
Het bereidingsverslag moet opgesteld worden met 
de volgende gegevens:
- de benaming van de officinale bereiding en de 

farmaceutische vorm;
- de volledige kwalitatieve en kwantitatieve 

samenstelling van alle componenten;
- de identificatie van de gebruikte grondstoffen 

met vermelding van hun volgnummer;
- de verwijzing naar de gebruikte procedure;
- de datum van bereiding en de bereide 

hoeveelheid;
- de naam en de handtekening van de apotheker 

die deze bereiding uitvoerde of er toezicht op 
uitoefende.

Neen.

Opspoorbaarheid Verplichting van inschrijving in het register.

Etikettering De apotheker vermeldt duidelijk op de verpakking:
Naast de algemene1 bepalingen:
• de kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling 

van de actieve substanties die in de bereiding 
voorkomen;

• de datum van die bereiding;
• de gebruiksaanwijzing;
• de vervaldatum en de voorwaarden van 

bewaring indien zij werden bepaald;
• de naam en voornaam van de voorschrijver;
• de naam en voornaam van de patiënt of de 

verantwoordelijke van de dieren;
• het volgnummer dat voorkomt op het voorschrift 

of op het document ‘uitgestelde aflevering’. 

De apotheker vermeldt duidelijk op de verpakking:
Naast de algemene2 bepalingen:
• de kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling 

van de actieve substanties die in de bereiding 
voorkomen;

• de datum van die bereiding;
• de gebruiksaanwijzing;
• de vervaldatum en de voorwaarden van 

bewaring indien zij werden bepaald.

Volgende vermeldingen moeten aanwezig zijn:
- de verkoopbenaming ‘voedingssupplement’;
- de lijst met ingrediënten, in dalende volgorde 

van gewicht en waarbij elk ingrediënt wordt 
aangegeven met zijn specifieke naam;

- de datum van minimale houdbaarheid3;
- de bijzondere bewaar- en gebruiksvoorwaarden;
- de naam of handelsnaam en het adres van de 

fabrikant;
- de nettohoeveelheid.

Specifieke4 vermeldingen zijn eveneens verplicht 
en er zijn bijkomende vermeldingen5 voorzien voor 
voedingssupplementen die nutriënten, planten of 
andere substanties bevatten. 

 
1  Wij verzoeken u de fiche 'Bereiding' te raadplegen in de  

Toolbox KB 2009.

 
2  Wij verzoeken u de fiche 'Bereiding' te raadplegen in de  

Toolbox KB 2009.

 
3  De datum van minimale houdbaarheid (vermelding etiket: 'ten minste 

houdbaar tot (einde)') wordt vermeld op microbiologisch minder 
kwetsbare producten waarbij dus minder snel een risico voor de 
gezondheid van de consument zal optreden. 
Tot die datum waarborgt de fabrikant een veilig én kwalitatief product. 
Na die datum is die garantie er niet meer, maar is er geen risico voor 
de gezondheid als de verpakking intact is. Er bestaat echter wel een 
risico dat de kwaliteit van het product afneemt in functie van het type 
levensmiddel en van de termijn waarmee de datum is overschreden. 
(Omzendbrief FAVV PCCB/S3/802859).

4  en 5 Wij verzoeken u de omzendbrief van het FAVV 
-'Voedingssupplementen' te raadplegen.
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Vervaldatum De vervaldatum en de voorwaarden van bewaring 
worden vermeld indien zij werden bepaald.
Indien zij niet werden bepaald, bevelen wij aan wat 
volgt:
- bewaringsduur: niet meer dan 12 maand;
- uiterste datum van gebruik = niet meer dan  

2 maand.
Indien de bewaringsduur beperkt is, brengt de 
apotheker op de afgeleverde verpakking van elk 
geneesmiddel volgende vermelding aan: ‘Product 
met beperkte houdbaarheid. Te gebruiken voor…’. 

De vervaldatum en de voorwaarden van bewaring 
worden vermeld indien zij werden bepaald.
Indien zij niet werden bepaald, bevelen wij aan wat 
volgt:
- bewaringsduur: niet meer dan 12 maand;
- uiterste datum van gebruik = niet meer dan  

2 maand.
Indien de bewaringsduur beperkt is, brengt de 
apotheker op de afgeleverde verpakking van elk 
geneesmiddel volgende vermelding aan: ‘Product 
met beperkte houdbaarheid. Te gebruiken voor…’. 

De datum van minimale houdbaarheid of de 
uiterste consumptiedatum bij uit microbiologisch 
oogpunt zeer bederfelijke voedingsmiddelen.

Bijsluiter De apotheker vermeldt duidelijk de 
gebruiksaanwijzing op de verpakking.
De apotheker vermeldt de manier waarop de 
bereiding moet worden ingenomen, bewaard en 
gebruikt, zoals eventueel door de voorschrijver is 
aangegeven. Bij gebrek aan aanwijzingen moet de 
apotheker nagaan of de patiënt weet hoe zij moet 
worden ingenomen, gebruikt en bewaard.

De apotheker vermeldt duidelijk de 
gebruiksaanwijzing op de verpakking.
De apotheker vermeldt de manier waarop de 
bereiding moet worden ingenomen, bewaard en 
gebruikt, zoals eventueel door de voorschrijver is 
aangegeven. Bij gebrek aan aanwijzingen moet de 
apotheker nagaan of de patiënt weet hoe zij moet 
worden ingenomen, gebruikt en bewaard.

Een gebruiksaanwijzing moet worden 
overgemaakt, indien het voedingsmiddel zonder 
gebruiksaanwijzing niet behoorlijk kan worden 
gebruikt.

Taal Geen reglementering terzake, maar bij voorkeur 
de taal van de regio.
Wij raden aan in één van de drie landstalen 
verstaanbaar voor de patiënt. 

Geen reglementering terzake, maar bij voorkeur 
de taal van de regio.
Wij raden aan in één van de drie landstalen 
verstaanbaar voor de patiënt.

De taal van de streek waar het product verkocht 
wordt.

Plaats van bereiding De magistrale bereiding moet worden bereid in de 
apotheek waar ze wordt afgeleverd.

De officinale bereiding moet worden bereid in de 
apotheek waar ze wordt afgeleverd.

Niet verduidelijkt.

Mogelijkheid tot 
delegeren?

Enkel volgende magistrale bereidingen:
• risicohoudende geneesmiddelen voor menselijk 

en diergeneeskundig gebruik of grondstoffen;
• allergenen;
• cefalosporines en penicillines;
• alle steriele bereidingen;
• homeopathische geneesmiddelen voor 

menselijk en diergeneeskundig gebruik;
• mengsels van gassen voor medicinaal gebruik 

met wisselende samenstelling en bestemd voor 
het testen van de longfunctie.

Neen. Niet verboden in de reglementering.

Reclame Neen. Neen. Ja.

Therapeutische 
indicaties?

Ja, voor zover deze gebaseerd zijn op gekende 
wetenschappelijke bewijzen en niet kunnen 
worden verward met een fantasienaam.

Ja, voor zover deze gebaseerd zijn op gekende 
wetenschappelijke bewijzen en niet kunnen 
worden verward met een fantasienaam.

Enkel welbepaalde goedgekeurde en beperkte 
therapeutische identificaties  mogen worden 
gebruikt. Het is verboden:
• aan het product eigenschappen toe te schrijven 

ter voorkoming, behandeling of genezing van 
ziekten; 

• te beweren of te suggereren dat een 
evenwichtige en gevarieerde voeding over het 
algemeen geen passende hoeveelheden aan 
nutriënten kan bieden.

Afleverbare  
hoeveelheid

Voor een welbepaalde patiënt in het kader van een 
behandeling. 

Voor een welbepaalde patiënt in het kader van een 
behandeling.

Geen beperking.

Fantasienaam?  
Speciale benamingen?

Neen, met uitzondering van de speciale 
benamingen die erkend zijn in het Therapeutisch 
Magistraal Formularium of bij gebreke in een 
officiële farmacopee die overeenstemt met de 
actuele kennis.

Neen, met uitzondering van de speciale 
benamingen die erkend zijn in het Therapeutisch 
Magistraal Formularium of bij gebreke in een 
officiële farmacopee die overeenstemt met de 
actuele kennis.

Ja, voor zover het merkenrecht wordt nageleefd.

Bevoegde instanties FAGG. FAGG. FAVV, maar in de apotheek is het FAGG bevoegd 
voor de uitvoering van de controles.

Prijsreglementering Nieuwe reglementering in de toekomst: 
voor bepaalde grondstoffen zullen er 
maximumprijzen worden vastgelegd.
Voor de terugbetaalde magistrale bereidingen 
worden de honoraria conventioneel vastgelegd, 
alsook de terugbetalingsbasis van de 
grondstoffen. Buiten terugbetaling zijn de prijzen 
vrij.

Nieuwe reglementering in de toekomst: 
voor bepaalde grondstoffen zullen er 
maximumprijzen worden vastgelegd maar de prijs 
van de bereiding is vrij. 

Vrije prijzen.

RIZIV-tussenkomst Ja, indien opgenomen in de lijsten in bijlage 
van het KB van 12 oktober 2004 en indien in 
overeenstemming met de voorwaarden vermeld in 
de reglementering. 

Neen. Neen.
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