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Factsheet Kanalisatie Diergeneesmiddelen deel 4: Paarden
Veel paardenhouders zijn gewend om diergeneesmiddelen, zoals wormmiddelen, zonder recept te
kopen bij leveranciers met een afleververgunning. Vanaf 1 juli 2008 is daar voor risicovolle
diergeneesmiddelen een recept van een dierenarts voor nodig. Hieronder wordt uitgelegd voor
welke diergeneesmiddelen er iets veranderd en wat deze veranderingen voor paardenhouders
betekenen.
Een nieuwe status URA (Uitsluitend op Recept Afleveren)
Dit is een nieuwe status voor diergeneesmiddelen die onder de receptplicht vallen. De volgende
middelen zijn vanaf 1 juli 2008 URA diergeneesmiddelen:
- ontwormingsmiddelen
- middelen tegen parasieten
- middelen tegen schimmels
- kalmeringsmiddelen
- NSAID’s (pijnstillers)
Een paardenhouder die deze diergeneesmiddelen wil toedienen, dient een dierenarts in te
schakelen. Om de diergeneesmiddelen te kopen zijn er twee mogelijkheden. Met het recept kan
de paardenhouder het diergeneesmiddel bij een leverancier met een afleververgunning (hierna:
vergunninghouder) of apotheker kopen. Of de paardenhouder kan het bij de dierenarts kopen. De
receptplicht geld voor alle paarden in Nederland. Er is dus geen onderscheid tussen
voedselproducerende en niet-voedselproducerende paarden.
De nieuwe categorie receptplichtige diergeneesmiddelen is herkenbaar aan de vermelding URA op
de verpakking.
Geldigheid recept
Het recept voor pijnstillers is twee weken geldig. De hoeveelheid die de dierenarts mag
voorschrijven is voor maximaal 1 maand. De recepten voor andere URA middelen (niet-pijnstillers)
zijn tot één jaar na uitschrijven geldig. Voor deze middelen kan de dierenarts de benodigde
hoeveelheid voor een langere periode voorschrijven met een maximum van 1 jaar. Een recept mag
in meerdere keren worden “verzilverd”. Dat betekent dat de vergunninghouder het recept in
bewaring neemt. De keer erna levert dezelfde vergunninghouder het volgende deel van de
voorgeschreven diergeneesmiddelen af. De paardenhouder kan er ook voor kiezen de
voorgeschreven hoeveelheid in één keer af te nemen.
Eigen administratie
De paardenhouder ontvangt voor de eigen administratie een aankoopbewijs van de
vergunninghouder. Het gebruik van receptplichtige, URA diergeneesmiddelen hoeft niet in het
paspoort genoteerd te worden. Alleen middelen van de positieve lijst (de zogenaamde ‘essentiële
stoffen’) die worden toegediend aan voedselproducerende paarden moeten door de dierenarts in
het paspoort genoteerd worden (onder vermelding van een standaard wachttijd van zes
maanden). De dierenarts noteert tevens alle entingen in het paspoort.
Een bedrijfsmatige paardenhouder, dient de administratie omtrent de ontvangst en toepassing
van diergeneesmiddelen vijf jaar te bewaren. De logboekverplichting blijft namelijk van kracht
voor bedrijfsmatig gehouden paarden.
Vrij verkrijgbare diergeneesmiddelen
De volgende middelen vallen niet onder de receptplicht:
- antidiarree middelen;
- stofwisselingscorrigerende middelen;
- desinfectantia en antiseptica;
- middelen tegen uitwendige parasieten, zonder werking tegen inwendige parasieten;
- slijmoplossers;
- kruidengeneesmiddelen;
- homeopatische diergeneesmiddelen;
- laxeermiddelen;
- maagzuursecretieremmers;

-

ondersteunende middelen bij huidaandoeningen;
vitamines, electrolyten, mineralen en sporenelementen.

Voor deze diergeneesmiddelen verandert de distributie niet. Deze producten blijven te koop bij
een vergunninghouder, zonder recept van een dierenarts.
Behandeling door paardeneigenaar of pensionstalhouder
De paardenhouder die diergeneesmiddelen uit de URA categorie bij een vergunninghouder wil
kopen, vraagt de dierenarts om een recept uit te schrijven. Het is vervolgens aan de dierenarts om
te bepalen of hij voldoende weet over de paarden en eigenaren om een correct recept uit te
schrijven. In sommige gevallen zal een dierenarts pas een recept uit willen schrijven als hij de
dieren (en omgeving) bezocht heeft, in andere gevallen is dit niet noodzakelijk.
Bijvoorbeeld bij het voorschrijven van ontwormingsmiddelen zal de dierenarts afhankelijk van de
situatie soms aanvullend (mest)onderzoek willen uitvoeren voordat hij het juiste wormmiddel en
de toedieningsfrequentie kan bepalen. De reden hiervoor is dat de resistentie van sommige
wormen tegen bepaalde wormmiddelen de laatste jaren is toegenomen.
Het recept is een schriftelijke boodschap van een dierenarts aan een vergunninghouder om
(bijvoorbeeld) ontwormingsmiddelen af te leveren aan een dierhouder. Onder dierhouder wordt
verstaan de eigenaar, houder of hoeder van de dieren. Hier vallen dus ook pensionstal- of
manegehouders onder. De paardenhouder hoeft de middelen dus niet zelf te kopen. Een
pensionstalhouder mag de recepten verzamelen en in één keer bestellen. Of een manegehouder
kan de dierenarts vragen om voor alle paarden in zijn stal één ontwormplan op te stellen en de
middelen hiervoor op één recept uit te schrijven (voor een behandeltermijn van maximaal 1 jaar
én met vermelding van de pensionhouder als ontvanger). In het laatste geval wordt de
pensionhouder als ontvanger in het recept vermeld.

