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Artikel 1
De in artikel 7, tweede lid, onderdelen a en b, van de
Landsverordening verdovende middelen (AB 1990 no. GT 7) genoemde
personen moeten bij aflevering van de in artikelen 3 en 4 van de
Landsverordening verdovende middelen bedoelde verdovende middelen,
met uitzondering van ruw opium, medicinaal opium, bereidingen van
ruw of medicinaal opium, 20% of minder morfine bevattende, bolkaf,
cocabladeren, Indische hennep en de bereidingen van Indische
hennep, de navolgende nadere voorschriften in acht nemen:
de etiketten, waaronder enig verdovend middel of een preparaat, dat
een verdovend middel bevat, te koop wordt aangeboden, moeten het
gewicht en het percentage aan verdovende middelen aangeven;
-deze etiketten moeten daarvan ook de naam aangeven in
overeenstem- ming met de naam, waarmede het middel is aangeduid
in de Landsver- ordening verdovende middelen of in een
ministeriële regeling op grond van artikel 3, eerste lid,
onderdeel g, van de landsverorde- ning.
Artikel 2
Het verkopen en afleveren of verstrekken van verdovende
middelen voor geneeskundig doel mag slechts geschieden op een
schriftelijk voorschrift van een geneeskundige, een tandheelkundige
of een dierenarts hetwelk vermeldt:
a. de datum;
b. de naam en de hoeveelheid van het middel of van de middelen;
c. de bepaald omschreven wijze van gebruik daarvan, met dien verstande, dat aanwijzingen als "gebruik bekend", "als voren", en
dergelijke, niet geacht worden de wijze van gebruik aan te
geven;
d. de naam van de persoon of aanwijzing van het dier, onder vermelding van de naam en de woonplaats van de eigenaar of verzorger,
te wier (wiens) behoeve het middel of de middelen wordt (worden)
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voorgeschreven, mits deze naam niet is die van de geneeskundige,
tandheelkundige of dierenarts die het voorschrift heeft
geschreven;
e. eventueel het aantal toegelaten herhalingen;
f. ondertekening of paraaf van de geneeskundige, tandheelkundige of
dierenarts.
Artikel 3
De geneeskundige voorschriften waarop verdovende middelen zijn
voorgeschreven, moeten door apothekers afzonderlijk worden bewaard
in genummerde volgorde.
Artikel 4
1. Apothekers zijn verplicht registers aan te houden voor elk
der verdovende middelen afzonderlijk, vermeldende:
a. de inslag, met datum, naam, leverancier en hoeveelheid;
b. de aflevering met datum, naam en woonplaats van de
geneeskundige, tandheelkundige of dierenarts, naam en woonplaats
van de patiënt of eigenaar van het dier, de vorm van
aflevering, de hoeveelheid en het nummer van het recept.
2. De registers moeten ten genoegen van de Inspecteur voor
Geneesmiddelen zijn ingericht en bijgehouden.

