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Datum 15 december 2016 
Betreft Meldingen vervalste geneesmiddelen in het eerste 

semester 2016 
  
  
Geachte mevrouw Puiman, 
 
Dit jaar heeft RIVM in het kader van uw kennisopdracht V/080154/16/OI 
meldingen verzameld van vervalste geneesmiddelen die bekend zijn bij de 
IGZ, NVWA, Lareb, NVIC, Dopingautoriteit en RIVM. Hierbij ontvangt u het 
overzicht van de meldingen uit het eerste semester 2016.  
 
Er zijn in het eerste semester van dit jaar 489 verschillende meldingen 
verzameld van vermoedelijk vervalste geneesmiddelen. Het betreffen vooral 
meldingen naar aanleiding van: a) gezondheidsklachten die vermoedelijk 
door vervalste geneesmiddelen zijn veroorzaakt (82) en b) opsporing en 
handhaving uit binnen- en buitenland over vermoedelijke vervalsingen (217) 
en diefstal (186). De buitenlandse meldingen in dit semester betreffen vaak 
gestolen dure geneesmiddelen uit de EU landen. Op de volgende pagina van 
deze brief staan enkele overzichten weergegeven. 
Onder de meldingen n.a.v. gezondheidsklachten zijn relatief veel 
supplementen (afslankthee, voedingssupplementen, sportsupplementen 
etc.). In een aantal gevallen van gezondheidsklachten was een restant van 
het product te achterhalen. De onderzochte producten bevatten 
farmacologisch werkzame stoffen die de gezondheidsklachten kunnen 
verklaren.  
Een melding kan een verdachte website betreffen, een enkele tablet maar 
ook een grote partij geneesmiddelen. In de categorie ‘Anders’ zitten vrij veel 
dure geneesmiddelen die in de EU werden gestolen. De meldingen van de 
Nederlandse Douane uit het eerste semester 2016 zijn nog niet hierin 
verwerkt.  
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
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Overzichten meldingen eerste semester 2016 (n = 489) 
 
Overzicht van de meldingen naar therapeutische groep 

 
Overzicht van waar de meldingen uit voortkomen 
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