
Mix
Medicijnen mengen (geen tabletten of 
capsules verpulveren) met een ongewenste 
substantie zoals als vuil, kattenbakvulling of 
gebruikt ko�edik

Verzegelen
Plaats het mengsel in een container zoals een 
verzegelde plastieken zak

Weggooien
Gooi de container en de medicatieverpakking 
in uw vuilbak weg

Doorstrepen
Doorstreep alle persoonlijke informatie op 
het receptetiket van uw lege 
geneesmiddelverpakking

Als er op het medicatielabel of de verpakking geen specifieke instructies zijn voor verwijdering, volg dan deze 
eenvoudige stappen om de meeste geneesmiddelen via het thuisvuilnisbak weg te werpen.

Bron: FDA. “Disposal of Unused Medicines: What You Should Know.” Laatst bijgewerkt: 13/06/18.

Juiste wegwerping van medicatie
Meer dan gewoonweg het geneesmiddel in de prullenbak gooien

Verlopen en ongebruikte 
geneesmiddelen weggooien
Controleer de etiketten en de inhoud van al uw medicatie ten minste eenmaal per 
jaar. U moet alle geneesmiddelen die in uw medicijnkast zitten op de juiste wijze 
wegwerpen, vooral als hun kleur, geur of texturen zijn veranderd.

Nog steeds niet zeker?
U kunt altijd met uw plaatselijke afvalbeheerorganisaties of apotheker spreken voor de 
juiste instructies voor het wegwerpen van medicatie

Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen
Neem bij het weggooien van de medicatie veiligheidsmaatregelen om schade te 
vermijden aan u of anderen die er in contact mee kunnen komen. 
De juiste verwijdering zal u en anderen in uw huis beschermen tegen onbedoelde 
blootstelling of onjuist gebruik van weggeworpen geneesmiddelen, waaronder 
huisdieren, kinderen en gelijk wie anders die medicatie in uw afval kan vinden.

Kan ik het doorspoelen?
Raadpleeg uw plaatselijke apotheek of 
gezondheidsinstanties voor aanbevelingen over 
de vraag of geneesmiddelen al dan niet mogen 
worden doorgespoeld

Programma’s voor terugnemen van geneesmiddelen
Sommige gemeenschappen hebben programma’s die mensen aanmoedigen om ongebruikte geneesmiddelen 
naar een centrale locatie te brengen voor de juiste verwijdering. Neem contact op met uw apotheek of lokale 
overheidskantoor om te weten te komen of er in uw regio een terugnameprogramma beschikbaar is.


