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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT) 
Dhr. dr. M. van Raaij 
Postbus 20350 
2500 EJ Den Haag 
 
Datum  11 januari 2021 
Betreft  Meldingen illegale geneesmiddelen 2019 
 
Geachte heer van Raaij, 
 
Afgelopen jaar heeft RIVM in het kader van uw kennisvraag V/040017 
meldingen en analyseresultaten verzameld betreffende de illegale import 
van geneesmiddelen en de gezondheidsschade door het gebruik van illegale 
geneesmiddelen voor 2019. Meldingen van illegale import van 
geneesmiddelen zijn aangeleverd door de Douane. Daarnaast hebben we de 
resultaten ontvangen van laboratoriumanalyses van illegale geneesmiddelen 
door het Douanelaboratorium: dit betreft een subset van de onderschepte 
middelen. Om een idee te krijgen van de gezondheidsschade van illegale 
geneesmiddelen hebben wij het rapport van het NVIC geraadpleegd met 
daarin alle meldingen aangaande illegale geneesmiddelen in 2019. Ook zijn 
er op het RIVM monsters van Bijwerkingencentrum Lareb en het Nationaal 
Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) geanalyseerd op de aanwezigheid 
van farmacologisch actieve stoffen. 
 
Meldingen van de Douane vormen een belangrijke bron van informatie en 
worden daarom gebruikt als een basis voor het signaleren van mogelijke 
trends in illegale geneesmiddelen. Hierbij ontvangt u het overzicht van de 
meldingen uit 2019. Een melding kan een enkele tablet betreffen maar ook 
een grote partij geneesmiddelen. Meldingen van het NVIC en door het RIVM 
uitgevoerde analyses voor Lareb en NVIC worden apart beschreven. 
 
Aantal meldingen 
In 2019 zijn 4573 (semester 1: 2406, semester 2: 2167) verschillende 
meldingen binnengekomen van geneesmiddelen van illegale oorsprong uit 
brief- en pakketpost door de Douane. Het aantal meldingen is enigszins 
gedaald ten opzichte van 2018 (5665). 

Aan 888 (19%) meldingen kon geen therapeutische groepen worden 
toegekend; dit komt overeen met de niet-gecategoriseerde meldingen in 
2018 (21%). 
 
Daarnaast hebben wij van het Douanelaboratorium een overzicht van 457 
monsteranalyses ontvangen uit 2019. Deze monsters zijn nader 
geanalyseerde onderschepte geneesmiddelen en vallen daarmee onder de 
4573 meldingen van de Douane. In figuur 1 wordt de verhouding van de 
gecategoriseerde geneesmiddelen over verschillende therapeutische groepen 
weergegeven. De grootste categorie is een combinatie van “lifestyle” 
middelen: libidoverhogend-, afslank-, haargroei-, en huidmiddelen. Tabel 1 
vormt een overzicht van de gecategoriseerde geneesmiddelen met het 
aantal meldingen en voorbeelden van de meest voorkomende werkzame 
stoffen.  
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Veranderingen ten opzichte van 2018 
De therapeutische groepen met de meeste meldingen zijn: libido 
verhogende geneesmiddelen, antibiotica, geneesmiddelen die op het 
centrale zenuwstelsel aangrijpen en pijnstillers: dit is gelijk aan voorgaande 
jaren. Ten opzichte van de negen meldingen in 2018, werden er geen 
middelen voor suïcide gerapporteerd in 2019. Er werden meer meldingen 
van drugsvangsten gedaan in 2019 (N = 39) t.o.v. 2018 (N = 2). Voor de 
overige therapeutische groepen zijn er geen opvallende procentuele toe- of 
afnames vergeleken met 2018. 
 
Veranderingen tussen de semesters in 2019 
Tussen het eerste en tweede semester van 2019 is het aantal melding van 
libido verhogende medicijnen afgenomen van 805 (35 % van het totaal 
aantal meldingen) in semester 1 naar 517 (24%) in semester 2. Daarnaast 
is het aantal meldingen van ADHD medicijnen (met de meest voorkomende 
werkzame stoffen: Modafinil en Armodafinil) afgenomen van 46 (2.4%; 
semester 1) naar 12 (0.5%; semester 2). Het aantal vangsten van illegale 
drugs is juist toegenomen van 2 (0.1%; semester 1) naar 37 meldingen 
(1.7%; semester 2). De oorzaak van deze toename is niet bekend. 
 
Typen onderschepte geneesmiddelen 
Het grootste gedeelte van de onderschepte geneesmiddelen beslaat libido 
verhogende geneesmiddelen (30%). Anonimiteit zal een reden zijn waarom 
deze bij voorkeur worden geïmporteerd. Naast libido verhogende 
geneesmiddelen worden andere “lifestyle” middelen ook veel onderschept, 
zoals: afslankmiddelen, haargroeimiddelen en huidmiddelen. Het 
haargroeimiddel Finasteride wordt ook gebruikt tegen prostaatklachten en 
kan ook worden gebruikt ter maskering van het gebruik van anabole 
steroïden (doping). Een aantal andere geneesmiddelen kunnen naast de 
toegewezen geneesmiddelgroep mogelijk ook gebruikt worden als doping. 
Voorbeelden hiervan zijn: Tamoxifen (kanker), Salbutamol (luchtwegen), 
Propanolol (Hart- en vaatziekten), Clomiphene (hormoon) en 
(Levo)Thyroxine (hormoon). Aangezien het doeleinde niet bepaald kan 
worden uit dit overzicht, zijn deze geneesmiddelen niet als doping maar 
onder de oorspronkelijke therapeutische groep ingedeeld. Indien deze 
geneesmiddelen tot doping gerekend zouden worden, neemt de categorie 
doping toe met 69 meldingen (van 52 naar 121). Net zoals in 2018, worden 
ook vaak vrij verkrijgbare geneesmiddelen op illegale manier verkregen 
(bijv. paracetamol).  
Het overgrote deel van geneesmiddelen voor het centrale zenuwstelsel 
bestaat uit in antidepressiva, antipsychotica, benzodiazepines, 
slaapmiddelen en stemmingsstabilisatoren. Daarnaast bevat deze groep 
geneesmiddelen als anti-epileptica, nootropica (cognitieve versterkers) en 
middelen tegen o.a. Parkinson, dementie en migraine. 
 
Over het geheel kan geconcludeerd worden dat er weinig opvallende 
veranderingen waren in 2019 t.o.v. 2018 in zowel het aantal meldingen als 
de typen onderschepte geneesmiddelen en drugs. 
 
Analyses in het Douanelaboratorium 
De middelen die door het Douanelaboratorium zijn ingevoerd, betreffen vaak 
grote hoeveelheden van actieve stoffen die onder een vals etiket zijn 
aangeleverd. De geneesmiddelen die voor controle in het laboratorium van 
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de Douane zijn geanalyseerd beslaan hoofdzakelijk doping, geneesmiddelen 
voor het centrale zenuwstelsel en drugs.  
 
Meldingen met betrekking tot illegale geneesmiddelen bij het NVIC 
Het NVIC heeft 187 meldingen ontvangen van gezondheidsklachten rondom 
illegale geneesmiddelen en onderverdeeld in zeven groepen, namelijk: 
stimulerende sport/afslankmiddelen, libido bevorderende middelen, doping 
(steroïden en hormonen), designer benzodiazepines, injectiepreparaten voor 
lichaamsbruining, slaapmiddelen met doxylamine en supplementen met 
difenhydramine. Veel van deze middelen kunnen gezien worden als 
“lifestyle” middelen. 
 
De meeste meldingen (95) betroffen stimulerende sport/afslankmiddelen en 
dit was een lichte toename ten opzichte van 2018 (85 meldingen). Er was 
een opmerkelijke stijging in de hoeveelheid meldingen rondom pure cafeïne: 
25 meldingen in 2019 ten opzichte van 16 in 2018. De meest voorkomende 
klachten voor cafeïne waren braken, misselijkheid, onrust, tremoren en 
tachycardie en in 5 gevallen was er sprake van een zelfmoordpoging.  
 
Naast een lichte toename in sport/afslankmiddelen, viel de toename in 
bijwerkingen door het gebruik van niet-geregistreerde antihistaminica op. 
Doxylamine is een niet-geregistreerd antihistaminicum en veroorzaakt 
voornamelijk slaperigheid en bij hoge doseringen bijwerkingen als 
bewustzijnsdaling en cardiotoxiciteit. Er was een duidelijke toename in 
meldingen over doxylamine in voedingssupplementen: 22 in 2019 ten 
opzichte van 9 in 2018. Difenhydramine is net als doxylamine een niet-
geregistreerd antihistaminicum met dezelfde (bij)werkingen. Het aantal 
meldingen (9) van dit middel was gedaald ten opzichte van 2018 (18). 
 
Laboratoriumanalyses op het RIVM 
Wanneer ernstige gezondheidsklachten worden gemeld bij Bijwerkingen-
centrum Lareb of het NVIC, dan bestaat er sinds 2016 de mogelijkheid om 
eventueel resterende tabletten of capsules van een verdacht product te laten 
analyseren bij het RIVM. Lareb of NVIC vragen deze dan op bij de melder en 
verzorgen de aanlevering bij RIVM. 
 
In 2019 zijn er door het RIVM drie monsters van verdachte producten 
geanalyseerd voor Bijwerkingencentrum Lareb en zes monsters voor het 
NVIC. De drie monsters van Lareb bevatten baicalin en baicalein (natuurlijk 
aanwezig in blauw glidkruid), de bloeddrukverlager lovastatine en het 
spierkramp reducerende middel eperisone. Twee monsters van het NVIC 
bevatten het cannabinoïde CBD en de overige vier monsters bevatten 
allemaal cafeïne, al dan niet in combinatie met lovastatine, amfetamine of 
het sport/afslankmiddel 1,4-DMAA. De gevonden stoffen kunnen worden 
gerelateerd aan de klachten van de gebruiker. 
 
Conclusie 
De illegale import van geneesmiddelen wordt gemonitord door de Douane. 
Er zijn enigszins minder meldingen binnengekomen in 2019 ten opzichte 
van het voorgaande jaar. Het overgrote deel van de onderschepte 
geneesmiddelen beslaat lifestyle middelen. Er zijn geen grote 
veranderingen geconstateerd in de therapeutische groepen van de 
onderschepte geneesmiddelen. De meeste bijwerkingen worden 
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veroorzaakt door sport/afslankmiddelen en niet-geregistreerde 
antihistaminica. Sport/afslankmiddelen vormden in 2018 ook de 
voornaamste bron van bijwerkingen bij het NVIC. In 2018 waren er 
minder meldingen van bijwerkingen door niet-geregistreerde 
antihistaminica. Het aantal meldingen voor bijwerkingen door pure cafeïne 
nam toe ten opzichte van 2018.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Drs. Marith (M.J.J.) Volp 
Directeur Volksgezondheid en Zorg  
 

 
Figuur 1 Overzicht van geclassificeerde geneesmiddelen onderschept door de 
Douane in 2019. De getallen representeren het aantal meldingen (hoeveelheid 
doosjes/pillen per melding onbekend). Niet meegenomen in dit figuur zijn niet-
geclassificeerde meldingen (N = 888) van de Douane. 
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Tabel 1 Overzicht van geclassificeerde geneesmiddelen onderschept door de 
Douane in 2019, inclusief het aantal meldingen en de meest voorkomende 
werkzame stoffen. 
Producttype Aantal 

meldingen* 
Meest voorkomende werkzame 
stoffen 

Afslankmiddel  25 Clenbutarol, Orlistat  
Anti infectiva 538  
     Antibiotica 443 Amoxycillin, Azithromycin, Doxycycline 
     Anti malaria 3 Artemether, Chloroquine 
     Antimyotica 34 Clotrimazole, Fluconazole 
     Antiparacitair 15 Albendazole, Diethylcarbamazine 
     Antiviraal 43 Acyclovir, Tenovovir, Valacyclovir 
Anti-histaminica 76 Diphenhydramine 
Anti tumor 15 Bicalutamide, Tamoxifen** 
Centraal zenuwstelsel 267  
     Antidepressiva 75 Bupropion, Fluoxetine, Sertraline 
     Antipsychotica 22 Quetiapine 
     Benzodiazepines 30 Diazepam, Etizolam 
     Slaapmiddelen 19 Zopiclone 
     Stemmingsstabilisatoren 71 (Ar)Modafinil 
     Overig 39 Gabapentin, Piracetam, Selegiline 
Corticosteroïden  134 Prednison 
Diabetes 60 Metformine 
Doping 52 Somatropin, Testosteron, Stanozolol 
Haargroeimiddelen 153 Dutasteride, Finasteride 
Hart- en vaatziekten 159 Frusemide, Propanolol**.  
Hormonen 93 Clomiphene**, (Levo)Thyroxine** 

Misoprostol 
Huidmiddelen 123 (Iso)Tretinoine 
Libido verhogend 1358 Sildenafil, Tadalafil 
Luchtwegen 85 Salbutamol** 
Maagdarmklachten 146 Domperidone, Omeprazol, Ranitidine 
Oogklachten 16 Bimatoprost 
Pijnstillers 285 Diclofenac, Ibuprofen, Paracetamol 
Spier- en gewrichtsklachten 15 Tofacinix, Colchicine 
Verslaving 46 Disulfiram, Naltrexon 
Drugs 39 GHB, Ketamine 

*Waarvan het producttype vastgesteld kon worden. 
**Kan ook worden gebruikt als doping 
 


