Medicatieverklaring
buitenland
Pijnbestrijding

Wat moet ik doen als ik medicijnen wil meenemen op reis naar
het buitenland?
Als u (of uw minderjarige kind) medicijnen gebruikt die onder de Opium wet vallen,
kunt u deze geneesmiddelen niet zomaar meenemen naar het buitenland. In
veel landen is het bezit en gebruik van opiaten, zoals sterke pijnstillers, verboden.
Daarom heeft u voor geneesmiddelen die onder de Opium wet vallen een speciale
verklaring nodig. U riskeert strenge straffen als u de regels overtreedt.
Medicijnen die onder de Opium wet vallen. Medicijnen die onder de
Opium wet vallen zijn: sterke pijnstillers; ADHD-medicatie zoals Ritalin of Concerta;
medicinale cannabis. Vraag bij uw huisarts of apotheker na of de medicijnen die u
of uw kind gebruikt onder de Opium wet vallen. De lijst met medicijnen die onder
de Opium wet vallen staat in de Opium wet.
Schengenverklaring voor reizen naar een Schengenland. Neemt u
medicijnen die onder de Opium wet vallen mee op reis naar een Schengenland,
dan heeft u een Schengenverklaring nodig. Hierin staat dat u de medicijnen
meeneemt voor eigen gebruik. Uw arts moet de verklaring ondertekenen
en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) moet deze goedkeuren. De
Schengenverklaring is 30 dagen geldig. Bij een reis van meer dan 30 dagen moet u
2 Schengenverklaringen invullen waarbij de data op elkaar aansluiten. Met vragen
over de Schengenverklaring en de aanvraag hiervan kunt u contact opnemen
met Farmatec. Deze organisatie valt onder het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) en verleent onder andere farmaceutische vergunningen en
opium ontheffingen. Het formulier om de Schengenverklaring aan te vragen kunt
u ook direct downloaden van de website van Farmatec. Houdt u rekening met de
behandeltijd van uw aanvraag van ongeveer 4 weken.
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Verklaring voor reizen buiten het Schengengebied.

U heeft een Engelstalige medische verklaring nodig als u naar een land gaat dat
buiten het Schengengebied valt. Deze verklaring is 1 jaar geldig. Uw arts die uw
medicijnen heeft voorgeschreven stelt de verklaring op en ondertekent deze.
Vervolgens stuurt u de verklaring op naar Farmatec. Farmatec legaliseert en
retourneert de verklaring. Het is verstandig de legalisatie ten minste 4 weken voor
vertrek aan te vragen. Daarna moet het ministerie van Buitenlandse Zaken de
medische verklaring legaliseren.

Europees Medisch Paspoort (EMP).

Het EMP, ook wel geneesmiddelen paspoort of medicijnen paspoort genoemd, is
handig om bij u te hebben als u medicijnen gebruikt en op reis gaat. Bijvoorbeeld
als u in het buitenland nieuwe medicijnen nodig heeft of een arts bezoekt. Het
EMP is geen geldig grens document en vervangt ook niet een Schengenverklaring.
Het EMP geeft een totaaloverzicht van uw medicijnen. Het EMP is verkrijgbaar bij
huisartsen, apotheken, medisch specialisten, patiëntenverenigingen en medische
hulpdiensten.
Verpakking van de medicijnen. Het is verstandig om de medicijnen mee te
nemen in de originele verpakking van de apotheek. Hierdoor is het duidelijk dat het
om een geneesmiddel gaat en het medicijn niet als genotmiddel wordt gebruikt.
Bron: www.rijksoverheid.nl geraadpleegd in november 2016
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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