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De Kamer, verzoekt de regering om de uitvoering van de Falsified 

Medicine Directive 2011/62/EU (FMD) te herzien. 

Gehoord de beraadslaging, 

Op 9 februari is de FMD in Nederland van kracht geworden1. De 

FMD dient ter bestrijding van de levering van vervalste 

geneesmiddelen. Volgens de FMD moet de verpakking van een 

recept-plichtig geneesmiddel in Europa een uniek serienummer 

hebben dat in een centrale database is vastgelegd. De invoering 

van het systeem was een grote opgave voor fabrikanten, 

groothandels en apotheken.  

In de afleverende apotheek wordt elke verpakking gescand en 

gecontroleerd tegen een NMVS (National Medication Verification 

System) dat een verbinding kent met het EMVS (European MVS). 

Het NMVS geeft melding van een potentiële vervalsing. Op het 

NMVS zijn de unieke codes bekend, aldaar door de fabrikant 

aangemeld. 

Volgens een recent, in opdracht van VWS uitgevoerd 

kostenonderzoek2, leidt de invoering en het operationeel houden 

van de FMD tot de volgende kosten in de ca. 2400 apotheken in 

Nederland (zie tabel 1). Dit is los van de kosten die eerder in de 

keten zijn gemaakt, bij de fabrikant en de logistieke keten tot aan 

de apotheek. 

 
1 https://www.igj.nl/zorgsectoren/geneesmiddelen/productie-gmp/veiligheidskenmerken-geneesmiddelen 
2 Voor de invoering van de FMD is een kostenonderzoek uitgevoerd door Ronald Berger 
https://www.knmp.nl/downloads/roland-berger-fmd-eindrapportage-apotheekhoudendennederland-
openbaar.pdf/view  
Het onderzoek waarnaar in deze motie wordt verwezen is nog niet publiek beschikbaar en is uitgevoerd in het 
laatste kwartaal van 2020 toen er ruim 1,5 jaar data uit het proces van de FMD beschikbaar was. 



 
 
 

 

 

Tabel 1 Kosten invoering en operationeel houden van FDM in ca. 2400 apotheken 

Type apotheek Structurele kosten 312 miljoen scans 

Openbare apotheek Min. € 6.151.700 

Max. € 9.591.200 

Apotheekhoudend huisarts Min. 1.368.000 

Max. € 1.955.700 

Poliklinische apotheek Min. € 354.200 

Max. 513.500 

Ziekenhuisapotheek Min. €1.801.200 

Max. € 2.276.200 

 

Tevens meldt het rapport dat er ca. 1.5 miljoen foutmeldingen 

worden verwacht die per jaar aan de IGJ moeten worden 

gerapporteerd (kost nu gemiddeld 7 minuten voor de melder, 

maar kan verder worden geautomatiseerd). 

Terug naar de doelstelling: tegengaan van vervalsingen van 

geneesmiddelen. In Nederland is over heel 2020 uiteindelijk 1 

keer een correcte alert gegeven. Daarom wordt afgevraagd of de 

kosten, nadelen en gevolgen van fout alerts, wel opwegen tegen 

de baten (1 fout medicament).  

Wij verzoeken de regering om te onderzoeken of de uitvoering 

van de Falsified Medicine Directive 2011/62/EU in Nederland op 

een efficiënter wijze kan plaatsvinden. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Theo Peters en Natasja Vijfschagt 

 

 

 

 

 


