
Extra info 
Hier vindt u: 

 Informatie over het BCFI vzw 

 Een lijst met actuele wachttijden 

 De Download-rubriek  

(o.a. PDF-versies van ons repertorium) 

Help 
Hier vindt u meer uitleg over de gebruikte afkortingen en 

symbolen, alsook hulp bij het gebruik van de website. 

PharmVig 
Een bijwerking melden? 

Vul online het farmacovigilantie-formulier van het Federaal 

Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 

(FAGG) in en verzend het meteen, rechtstreeks naar het 

FAGG. Het formulier is beschikbaar via het menu PharmVig 

of via de blauwe kadertjes Bijwerking melden? 

De meldingsformulieren worden beheerd door het FAGG. 

De gegevens uit de meldingsformulieren worden steeds 

vertrouwelijk behandeld en beoordeeld door het FAGG. 

Contact 
Ons bereiken, repertoria bestellen, een adreswijzigingen of 

opmerkingen melden of vragen stellen, doet u via Contact. 

Op deze pagina kunt u zich ook inschrijven op onze 

Nieuwsbrief.    

 Ook leesbaar op  

smartphone & tablet 

 

 Vlotte dynamische zoekfunctie: 

 Diergeneesmiddelen  

 Repertoriumteksten 

 Artikels & actualiteit  

 

de nieuwe website van het BCFIvet  

met de vertrouwde informatie over  
alle Belgische diergeneesmiddelen 

Nieuwsbrief 

Wenst u op de hoogte te blijven?  

Schrijf u dan nu in op de nieuwsbrief via de 

Contactpagina. 

 

Hebt u nog vragen of opmerkingen?  

Aarzel niet contact op te nemen via  

info@vetcompendium.be of via het contact-

formulier online.  

 

 

Het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium voor  

Diergeneeskundig Gebruik, de Folia Veterinaria en 

www.vetcompendium.be zijn uitgaven van het Belgisch  

Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie, vzw. 
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<<< SNELSTARTGIDS  

  

http://www.vetcompendium.be


Artikels  

 

Rechts (of onder de selectie-

menu’s bij smartphones) worden 

alle Folia-artikels (     ) en  

actualiteitsberichten (       )  

chronologisch weergegeven, 

met de meest recente bovenaan. 

Databank 

 

 

www.vetcompendium.be >>>   SNELSTARTGIDS       

De website bestaat uit 7 delen: Home, Databank, Artikels, Extra 

info, Help, PharmVig en Contact. 

Deze kan u steeds via de menubalk bereiken: 

Home 
Door www.vetcompendium.be in te geven in de adresbalk van 

uw browser komt u op Home. 

Naargelang de instellingen van uw computer komt u op de  

Nederlandstalige of Frantalige versie van de website.  

U kan steeds een andere taal selecteren door boven de  

menubalk “Nederlands” of “Français” aan te klikken.  

Via de selectieknoppen Diergeneesmiddelen, Repertorium en 

Artikels gaat u naar de zoekfuncties voor diergeneesmiddelen en 

teksten uit het repertorium of Folia-artikels. [Zie verder Databank 

en Artikels].  

Onderaan op de homepage vindt u de nieuwe of recente updates 

van diergeneesmiddelen of repertoriumteksten chronologisch 

opgelijst en een lijst van de meest recente Folia-artikels. 

Links (of bovenaan bij smartphones) bevinden zich 

de selectiemenu’s om aan de hand van een of meer-

dere criteria de resultaten te filteren en zo een ge-

wenst diergeneesmiddel of repertoriumtekst terug 

te vinden. Naarmate u één of meerdere selecties 

maakt, zal de lijst met diergeneesmiddelen en/of 

repertoriumteksten, aan de rechterkant, dan ook 

verkleinen. 

Links bevinden zich selectiemenu’s (of bovenaan 

bij smartphones) waarin u één of meerdere  

criteria kunt selecteren om een specifiek artikel of 

actualiteitsbericht op te zoeken. De lijst met  

artikels (rechts) zal geleidelijk verkleinen  

naarmate er criteria aangevinkt worden (links). 

Rechts (of onder de selectiemenu’s 

bij smartphones) vindt u alle dier-

geneesmiddelen (      ) die in België 

in de handel zijn en de teksten uit 

het repertorium (     ). De verschil-

lende items worden in chronolo-

gische volgorde weergegeven: de 

meest recente of de recent 

gewijzigde bovenaan. 


