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Part 1: critical review of current drug legislation

• Which laws are involved

• Gaps and conflicts in practice

Part 2: questionnaire with practical situations

• 132 Vets, 25 final-year students

• 15 MCQs ‘taken from life’, 1 correct answer

• ‘Open book’ format

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/784/577/RUG01-002784577_2019_0001_AC.pdf	

PART 1: CURRENT DRUG LEGISLATION
̶ Royal Decree of July 21, 2016 on the conditions for

using drugs by vets and animal keepers 
̶ Law of August 28, 1991 on the practice of veterinary

medicine (mainly Art. 11 & 12)
̶ Royal Decree of April 10, 2000 on veterinary herd

management (Art. 7)
̶ Royal Decree of December 14, 2006 on drugs for

human and veterinary medicine (Art. 234)
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PART 2: QUESTIONNAIRE
̶ 65 participants: 47 vets, 18 final-year students
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21 

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. 

28%

57%

4%
11%

A B C D

PART 2: QUESTIONNAIRE
̶ Mean (& median) score total population: 7/15 (47%)

• Vets: 46%
• Final-year students: 48%

̶ Succes rate total population: 26/65 (40%)
• Vets: 17/47 (36%)
• Final-year students: 9/18 (50%)
(Students >> Vets looked the information up)
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LACK OF KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF THE PROCEDURES
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WHICH DRUGS CAN I ADMINISTER TO FP HORSES?
̶ Drugs registered in Belgium for FP horses
̶ Per cascade:

• Drugs with active substances listed in Table 1 from
EU Regulation 37/2010 = grouping of active
substances based on MRL’s (WT ≥ 28 days)
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BĲLAGE

Farmacologisch werkzame stoffen en de indeling daarvan op basis van maximumwaarden voor residuen 
(MRL’s)

Tabel 1

Toegestane stoffen

Farmacologisch 
werkzame stof Indicatorresidu Diersoorten MRL’s Te onderzoeken 

weefsels

Overige bepalingen
(overeenkomstig artikel 14, 
lid 7, van Verordening (EG) 

nr. 470/2009)

Therapeutische 
klassen

Abamectine Avermectine B1a Runderen 10 μg/kg
20 μg/kg

Vetweefsel

Lever

GEEN Antiparasitaire 
middelen/ 
Geneesmiddelen 
tegen endo- en 
ectoparasieten

Schapen 20 μg/kg
50 μg/kg
25 μg/kg
20 μg/kg

Spier
Vetweefsel
Lever
Nieren

Niet voor gebruik bij 
dieren die melk voor 
menselijke consumptie 
produceren

Acetylcysteïne NIET VAN TOEPAS
SING

Alle voedsel
producerende 
soorten

Geen MRL 
nodig

NIET VAN 
TOEPASSING

GEEN GEEN

Acetylmethionine NIET VAN TOEPAS
SING

Alle voedsel
producerende 
soorten

Geen MRL 
nodig

NIET VAN 
TOEPASSING

GEEN GEEN

Acetylsalicylzuur NIET VAN TOEPAS
SING

Alle voedsel
producerende 
soorten behalve 
vissen

Geen MRL 
nodig

NIET VAN 
TOEPASSING

Niet voor gebruik bij 
dieren die melk of eie
ren voor menselijke 
consumptie produce
ren

GEEN

Acetylsalicylzuur-dl-
lysine

NIET VAN TOEPAS
SING

Alle voedsel
producerende 
soorten behalve 
vissen

Geen MRL 
nodig

NIET VAN 
TOEPASSING

Niet voor gebruik bij 
dieren die melk of eie
ren voor menselijke 
consumptie produce
ren

GEEN

Adenosine en het 
5′-mono-, 5′-di- en 5′-
trifosfaat daarvan

NIET VAN TOEPAS
SING

Alle voedsel
producerende 
soorten

Geen MRL 
nodig

NIET VAN 
TOEPASSING

GEEN GEEN

Adonis vernalis NIET VAN TOEPAS
SING

Alle voedsel
producerende 
soorten

Geen MRL 
nodig

NIET VAN 
TOEPASSING

Alleen voor gebruik in 
homeopathische dier
geneesmiddelen, ver
vaardigd in 
overeenstemming met 
een homeopathische 
farmacopee, in concen
traties van ten hoogste 
een honderdste

GEEN

LN0102.1.02
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Melissae folium NIET VAN TOEPAS
SING

Alle voedsel
producerende
soorten

Geen MRL
nodig

NIET VAN
TOEPASSING

GEEN GEEN

Melkzuur NIET VAN TOEPAS
SING

Alle voedsel
producerende
soorten

Geen MRL
nodig

NIET VAN
TOEPASSING

GEEN GEEN

Meloxicam Meloxicam Runderen, gei
ten, varkens,
konijnen, paar
dachtigen

20 μg/kg
65 μg/kg
65 μg/kg

Spier
Lever
Nieren

GEEN Anti-inflammatoire
middelen/Niet-
steroïdale anti-
inflammatoire middelen

Runderen, gei
ten

15 μg/kg Melk

Menadion NIET VAN TOEPAS
SING

Alle voedsel
producerende
soorten

Geen MRL
nodig

NIET VAN
TOEPASSING

GEEN GEEN

Menbuton NIET VAN TOEPAS
SING

Runderen, scha
pen, geiten,
varkens, paar
dachtigen

Geen MRL
nodig

NIET VAN
TOEPASSING

GEEN GEEN

Menthae arvensis aethero
leum

NIET VAN TOEPAS
SING

Alle voedsel
producerende
soorten

Geen MRL
nodig

NIET VAN
TOEPASSING

GEEN GEEN

Menthae piperitae
aetheroleum

NIET VAN TOEPAS
SING

Alle voedsel
producerende
soorten

Geen MRL
nodig

NIET VAN
TOEPASSING

GEEN GEEN

Menthol NIET VAN TOEPAS
SING

Alle voedsel
producerende
soorten

Geen MRL
nodig

NIET VAN
TOEPASSING

GEEN GEEN

Mepivacaïne NIET VAN TOEPAS
SING

Paardachtigen Geen MRL
nodig

NIET VAN
TOEPASSING

Alleen voor intra-
articulair en epiduraal
gebruik als lokaal anes
theticum

GEEN

Mercaptaminehy
drochloride

NIET VAN TOEPAS
SING

Alle voedsel
producerende
zoogdieren

Geen MRL
nodig

NIET VAN
TOEPASSING

GEEN GEEN

Metamizool 4-Methylamino
antipyrine

Runderen, var
kens, paardach
tigen

100 μg/kg
100 μg/kg
100 μg/kg
100 μg/kg

Spier
Vetweefsel
Lever
Nieren

Voor varkens heeft de
MRL voor vetweefsel
betrekking op „huid en
vetweefsel in natuur
lijke verhoudingen”

Anti-inflammatoire
middelen/Niet-
steroïdale anti-
inflammatoire middelen

Runderen 50 μg/kg Melk

LN0102.1.02
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https://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:015:0001:0072:NL:PDF	
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WHICH DRUGS CAN I ADMINISTER IN FP HORSES?
̶ Drugs registered in Belgium for FP horses
̶ Per cascade:

• Drugs with active substances listed in Table 1 from
EU Regulation 37/2010 = grouping of active
substances based on MRL’s (WT ≥ 28 days)

• Drugs with active substances listed by EU 
Regulation 122/2013 = active substances essential
for the treatment of Equidae (WT = 6 months)
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BIJLAGE 

„BIJLAGE 

Lijst van stoffen die essentieel zijn voor de behandeling van paardachtigen en stoffen die een klinische 
meerwaarde bieden in vergelijking met andere voor paardachtigen beschikbare behandelingsopties 

De wachttijd voor elke stof op de volgende lijst bedraagt zes maanden. 

Indicatie Werkzame stof Rechtvaardiging en toelichting van gebruik 

Anesthetica, analgetica en in combinatie met anesthetica gebruikte stoffen 

Sedatie en premedicatie 
(en antagonisme) 

Acepromazine Doel: premedicatie voorafgaand aan algemene anesthesie, 
lichte sedatie. 

Alternatieven: detomidine, romifidine, xylazine, diazepam, 
midazolam. 

Specifieke voordelen: van acepromazine is herhaaldelijk 
aangetoond dat het het overlijdensrisico als gevolg van 
anesthesie verkleint. Werkingsmechanisme (op het limbisch 
systeem) en unieke sedatiekwaliteit kunnen niet worden 
verkregen met sedativa van de groep α-2-agonisten (deto
midine, romifidine en xylazine) of benzodiazepinen (dia
zepam, midazolam). 

Atipamezool Doel: α-2-adrenoceptor-antagonist die wordt gebruikt om 
de werking van α-2-agonisten op te heffen. 

Alternatieven: niet bekend. 

Specifieke voordelen: enige behandeling voor overgevoelige 
dieren en bij overdosis. Urgentiegeneeskunde. Specifiek ge
bruikt bij ademhalingsdepressie. 

Diazepam Doel: premedicatie en inductie van anesthesie. Lichte ben
zodiazepinetranquillisering met minimale cardiovasculaire 
en respiratoire bijwerkingen. Anticonvulsivum, essentieel 
voor de behandeling van aanvallen. 

Alternatieven: acepromazine, detomidine, romifidine, xyla
zine, midazolam, primidon, fenytoïne. 

Specifieke voordelen: volgens de moderne geneeskundige 
normen een essentieel bestanddeel van anesthesie-inductie
protocollen waarmee zeer veel ervaring bij paardachtigen is 
opgedaan. Gebruikt met ketamine voor het inleiden van 
anesthesie; zorgt voor essentiële ontspanning waardoor in
ductie en intubatie wordt vergemakkelijkt. Werkingsmecha
nisme (werkt op de GABA-receptor) en unieke kalmerende 
werking zonder cardiorespiratoire depressie kunnen niet 
worden verkregen met sedativa van de groep α-2-agonisten 
(detomidine, romifidine en xylazine) of acepromazine. 

Flumazenil Doel: intraveneus toegediend middel voor de opheffing van 
de werking van benzodiazepinen. Opheffing van de effec
ten van benzodiazepinen bij beëindiging van totale intra
veneuze anesthesie (TIVA). 

Alternatieven: sarmazenil. 

Specifieke voordelen: ander werkingsmechanisme dan sar
mazenil, dat een extra mogelijkheid biedt om de effecten 
van benzodiazepinen op te heffen na beëindiging van TI
VA-technieken. Sarmazenil is een partiële inverse agonist 
van benzodiazepinereceptoren, terwijl flumazenil een anta
gonist is die competitief de benzodiazepinebindingsplaats 
op de GABA-receptor remt. 

Midazolam Doel: premedicatie en inductie van anesthesie. Lichte ben
zodiazepinetranquillisering met minimale cardiovasculaire 
en respiratoire bijwerkingen. Anticonvulsivum voor de be
handeling van aanvallen, vooral bij volwassen paarden met 
tetanus.

NL 13.2.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 42/3

https://op.europa.eu/en/publication-detail/- /publication/9e01b491-75d2-11e2-9294-01aa75ed71a1/language-nl	
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22 

63%

37%

A B

45%55%

A B

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’.  

 

23%

43%

19
%

15%

A B C D

 

23 

 
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: 

46
%54

%

A B

11%

85%

4%

A B C

68
%

32
%

A B

Leading: where is the active substance listed?

WHICH ADMINISTRATION DO I HAVE TO FULFILL 
WHEN ADMINISTERING DRUGS TO FP HORSES?
̶ FP horse = always ‘Administration & Delivery’ (A&D) doc. 
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22 

63%

37%

A B

45%55%

A B

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’.  

 

23%

43%

19
%

15%

A B C D
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WHICH ADMINISTRATION DO I HAVE TO FULFILL 
WHEN ADMINISTERING DRUGS TO FP HORSES?
̶ Additionally, drugs with substances from the ‘list with

essential products’ have to be written in the passport

13

 

23 

 
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: 

46
%54

%

A B

11%

85%

4%

A B C

68
%

32
%

A BCommunicate missing passport to the horse-
keeper by the A&D doc and let it sign! 

Leading: where is the active substance listed?

 

26 

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% 

26
%

37
%

37
%

A B C

6%

51
%

43
%

A B C

66
%

7%

11
%

8%
8%

A B C D E
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WHICH DRUGS CAN I ADMINISTER TO NFP HORSES?

̶ All veterinary and human drugs that you can legally
obtain in Belgium BUT respecting the cascade

15

 

23 

 
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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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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WHICH ADMINISTRATION DO I HAVE TO FULFILL 
WHEN ADMINISTERING DRUGS TO NFP HORSES?

̶ NO A&D doc. required
̶ Drugs with substances from the ‘list with essential

products’ have NOT to be written in the passport

17

WHICH DRUGS CAN I DELIVER (OR PRESCRIBE) 
FOR FP HORSES?

From the list of active substances you are allowed to
administer to FP horses (see before), the following drugs 
can be delivered (or prescribed) for max. 3 weeks:
̶ Anti-infectious drugs
̶ Anti-parasitic drugs
̶ NSAIDs
̶ Oral alfa-2-agonists

18
BUT: no products exclusively registered for IV use!
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22 

63%

37%

A B

45%55%

A B

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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15%
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NEVER DELIVER (OR PRESCRIBE) HORMONS FOR FP HORSES!
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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. 

 
 

14
% 11

%

17
%

58
%

A B C D

28
%

48
%

12
%

12
%

A B C D

23
%

49
%

20
%

8%

A B C D

NEVER DELIVER (OR PRESCRIBE) HORMONS FOR FP HORSES!
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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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NEVER DELIVER (OR PRESCRIBE) HORMONS FOR FP HORSES!

WHICH ADMINISTRATION DO I HAVE TO FULFILL 
WHEN DELIVERING (OR PRESCRIBING) DRUGS 

FOR FP HORSES?
̶ Same as for administering drugs to FP horses
̶ Although not obligatory: let sign the A&D doc!

22
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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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WHICH DRUGS CAN I DELIVER (OR PRESCRIBE) 
FOR NFP HORSES?

While respecting the cascade, you can deliver for NFP horses, 
for as long as needed, all veterinary and human drugs that do 
NOT belong to the following categories (prescribing = for 6m):
̶ Products exclusively registered for IV use
̶ Hormons and anti-hormons
̶ Psychotropes, neuroleptics, tranquilizers 
̶ Anesthetics, stupefactives
̶ Analgetics
̶ Vaccines and immune-sera

23
Law on the practice of veterinary medicine (28/8/1991)

 

23 

 
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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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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WHICH DRUGS CAN I DELIVER (OR PRESCRIBE) 
FOR NFP HORSES?

As an exception to what was mentioned on the previous
slide, the following drugs can yet be delivered (or 
prescribed) for NFP horses:
̶ Oral alfa-2 agonists (cf. FP horses)
̶ Hormons and anti-hormons BUT:

• Written agreement with horse keeper (see further)
• Maximum for a 6 months period

25

 

25 

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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̶ NO A&D doc. required

27

WHICH ADMINISTRATION DO I HAVE TO FULFILL 
WHEN DELIVERING (OR PRESCRIBING) DRUGS 

FOR NFP HORSES?

 

22 

63%

37%
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45%55%

A B

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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̶ Drugs with substances from the ‘list with essential
products’ have NOT to be written in the passport

̶ Hormons and anti-hormons: ’written agreement’!
(cf. questions about Equisolon, Ventipulmin & Regumate)

28

WHICH ADMINISTRATION DO I HAVE TO FULFILL 
WHEN DELIVERING (OR PRESCRIBING) DRUGS 

FOR NFP HORSES?
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Sluit

Schriftelijke overeenkomst
(Art. 7 van de wet van 10 april 2000)

FACULTEIT DIERENGENEESKUNDE
approved by EAVE

Vakgroep Heelkunde en Anesthesie van de Huisdieren
Vakgroep Medische Beeldvorming van de Huisdieren

Vakgroep Interne Geneeskunde van de Grote Huisdieren

130520

MOUCHART
CHEMIN D`HORRUES 1
7090 BRAINE-LE-COMTE

JACKSON DES CARMES Z
PAARD

DOSSIER:

Diernaam:
Diersoort:

981100002458314Chipnummer:

Beslag:

AANDOENING / INITIËLE DIAGNOSE:

Datum, naam  + handtekening verantwoordelijkeDatum, naam + handtekening dierenarts

www.heelkunde.ugent.be

Heelkunde
Salisburylaan 133
9820 Merelbeke

Geprint op 9/03/2017

Verantwoordelijke:

Hierbij bevestigt de verantwoordelijke op de hoogte te zijn dat het bovenvermelde dier, dat uitgesloten
werd van de voedselproductie, in behandeling is met geneesmiddelen met hormonale of anti-
hormonale werking of geneesmiddelen die dienen ter behandeling van een chronische aandoening.

Conform Art. 7 van de wet van 10 april 2000 mag de verantwoordelijke deze geneesmiddelen enkel in
bezit hebben mits hij / zij, door ondertekening van deze overeenkomst, uitdrukkelijk erkent dat deze
geneesmiddelen alleen zullen worden toegediend aan het betreffende dier en dus nooit zullen worden
aangewend voor de behandeling van andere dieren.

De geldigheid van deze overeenkomst bedraagt 6 maanden vanaf de datum van ondertekening.

VERSCHAFTE / VOORGESCHREVEN MEDICATIE:

̶ Drugs with substances from the ‘list with essential
products’ have NOT to be written in the passport

̶ Hormons and anti-hormons: ’written agreement’!
̶ The packaging of drugs that are not allowed for FP 

horses should be labeled with the chipnummer of the
NFP horse they are intended for!

30

WHICH ADMINISTRATION DO I HAVE TO FULFILL 
WHEN DELIVERING (OR PRESCRIBING) DRUGS 

FOR NFP HORSES?
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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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NEVERTHELESS …
Having an A&D doc. or prescription signed by the
horsekeeper gives an adversarial nature to your act of 
delivering or prescribing drugs to NFP horses:
̶ Gives additional protection in case drugs not allowed

for FP horses are delivered; label on the packaging
refers to the A&D doc. number

̶ Serves perfectly as ‘written agreement’ in case of 
delivering or prescribing hormons or antihormons
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KEEP IT SIMPLE: HAVE A SIGNED A&D DOC. WITH EACH DELIVERY!



19-11-19

17

CONCLUSIONS
̶ Drug legislation in horses is more complex than in other species (cf. 

FP/NFP) with all kind of pitfalls & possible misunderstandings
̶ Crucial: EU 37/2010 & 122/2013 list (active substances)

̶ RD 21-7-2016: simplification BUT how to provide your acts / 
recommendations with an adversial nature? 
• Provide A&D doc with each delivery (also NFP)
• Let every A&D doc / prescription sign by the horse keeper

̶ RD 21-7-2016: still gaps / conflicts when it comes to delivery and
prescription: consultation with the competent authorities needed
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Horsevets need better support: mobile App?
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