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J aarlijks sterven wereldwijd naar schat-
ting 72.000 tot 169.000 kinderen aan 
een longontsteking door namaakge-

neesmiddelen. Nepmedicatie tegen malaria is 
verantwoordelijk voor zowat 116.000 sterfge-
vallen. Met die spraakmakende cijfers van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ves-
tigt het Bureau voor Intellectuele Eigendom 
van de Europese Unie (EUIPO) in een recent 

Als geneesmiddelen 

MAAR EEN MUISKLIK 
VER ZIJN

D O S S I E R  I N T E R N E T A P O T H E E K   I   I L L E G A L E  G E N E E S M I D D E L E N

Ook online kun je 
voorschriftvrije 
geneesmiddelen met 
garanties van veiligheid, 
kwaliteit en werkzaamheid 
kopen – tenminste als je 
een beroep doet op een 
legale internetapotheek. 
Hoe vind je die? Welke 
publicitaire benadering 
en farmaceutische 
zorgomkadering mag je 
als bewuste consument 
verwachten? En welke 
risico’s loop je als je 
je buiten het legale 
aankoopcircuit begeeft?

T E K S T   ›   A N  S W E R T S

B O D Y T A L K  E X P E R T

Ann Eeckhout
WOORDVOERDER FAGG

Er worden nog 
veel geneesmid-
delen en gezond-
heidsproducten 
buiten het legale 
circuit gekocht, 

dus zónder garan-
ties van veiligheid, 
kwaliteit en werk-

zaamheid.

Hoed je voor namaakgeneesmiddelen,  
niet-vergunde geneesmiddelen en legal highs. 

Ze zijn potentieel (levens)gevaarlijk, terwijl  
de malafide verkopers alleen maar 

dollartekens zien.

ILLEGALE GENEESMIDDELEN:  

BIG BUSINESS
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rapport (maart 2020) de aandacht op het leed dat malafide 
geneesmiddelenverkopers veroorzaken.
Namaakgeneesmiddelen bevatten soms te veel maar meestal 
te weinig of nagenoeg niets van het actieve bestanddeel van 
het echte geneesmiddel en worden in het beste geval met 
onschuldige suiker ‘aangelengd’. Maar ze kunnen ook een 
totaal ander actief bestanddeel dan aangegeven bevatten. Zo 
stierven in Amerika al veel mensen aan pillen die niet de ge-
vraagde pijnstiller bevatten, maar wel fentanyl(afgeleiden) of 
andere opioïden – veel krachtiger pijnstillers, die bij een hoge 
dosis snel coma veroorzaken. Daarnaast circuleren in het ille-
gale circuit ook niet-vergunde geneesmiddelen. Zo stierven in 
2013 en 2015 Britse jonge vrouwen aan vermageringspillen 
met DNP (2,4-dinitrofenol). Die pillen verdwenen in de 
eerste helft van vorige eeuw van de legale markt vanwege de 
ongewenste effecten.

FRAUDULEUZE TRENDS
De handel in namaak- en niet-vergunde geneesmiddelen is we-
reldwijd een winstgevende business, met (berekend voor 2016) 
een totale waarde van ongeveer 4,4 miljard Amerikaanse dollar 
(3,75 miljard euro). Uit het EUIPO-rapport (dat zich baseert 
op inbeslagnames in de periode 2014-2016) blijkt dat vooral 
nagemaakte antibiotica worden onderschept, gevolgd door 
lifestyleproducten met erectie- of libido verhogende pillen als 
toppers, en pijnstillers. Maar ook frauduleuze medicatie tegen 
malaria, diabetes, hartziekten, allergie en hoge bloeddruk wordt 
aangetroffen. China en India zijn de belangrijkste producenten. 
De Verenigde Arabische Emiraten, Singapore en Hongkong de 
voornaamste doorgangsposten. Afrika, Europa en de Verenigde 
Staten zijn de voornaamste bestemmingen. De frauduleuze 
producten worden vooral online verkocht en zodanig verpakt 
en herverpakt in doorgangsposten dat de werkelijke oorsprong 
goed wordt verhuld. Het blijft dus een voortdurende uitdaging 
voor de autoriteiten om de illegale pakketjes te onderscheppen. 
Zo is er de ‘operatie PANGEA’, die onder leiding van Interpol 
sinds 2008 jaarlijks door de autoriteiten van bijna 100 lan-
den gelijktijdig wordt uitgevoerd. Ook het Belgische Federaal 
Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 
(FAGG) neemt daar samen met de Belgische douane aan deel.

CASHEN OP DE PANDEMIE
“Tijdens de dertiende editie van operatie PANGEA, van 
3 tot 10 maart 2020, voerde de Belgische douane 8.974 
controles uit”, vertelt Ann Eeckhout, woordvoerder van het 
FAGG. “610 postpakketten werden aan een controle van de 
Speciale Onderzoekseenheid van het FAGG onderworpen, 
waarna 203 pakketten in beslag werden genomen – goed 
voor 23.563 tabletten en dergelijke, in totaal voor een ge-
schat bedrag van 22.828 dollar. Voor het eerst troffen we 
ook illegale tabletten van het antimalariamiddel chloroquine 
en afgeleiden aan. En bij controles op 24 en 25 maart, 

niet kan bijbenen.” Dat bijbenen lukt 
gelukkig alsmaar vlotter. Sinds het KB 
van 26 september 2017 over verdo-
vende middelen en psychotrope stoffen 
dragen niet alleen de vele stoffen die 
met naam in het KB worden genoemd 
het label ‘illegale drug’. Hetzelfde geldt 
voor chemische varianten ervan, zelfs 
als die nog nooit gesynthetiseerd zijn.

ONSCHULDIGE 
 STRAATNAAM
Veel NPS zijn kandidaat-geneesmidde-
len die sneuvelden voor de veiligheid 
ervan bij de mens was onderzocht, of 
net vanwege vastgestelde ongewenste 
effecten. Ze worden soms jaren later 
pas door drugdealers ‘opgepikt’ en als 
‘nieuwe’ psychoactieve stof in het recre-
atieve circuit gelanceerd. “Zoals ocfenta-
nyl”, illustreert Tytgat. “Die NPS heeft 
zoals fentanyl, dat wél als geneesmiddel 
werd geregistreerd, een zeer sterk pijn-
stillend effect, met als keerzijde dat een 
hoge dosis snel coma veroorzaakt. Oc-
fentanyl circuleert sinds 2013 als ‘syn-
thetische heroïne’, maar is honderden 
keren sterker dan heroïne en maakte on-
der misleide gebruikers ook in Europa al 
dodelijke slachtoffers.”
“Daarnaast laten drugdesigners zich 

tegenwoordig ook inspireren door geregistreerde geneesmid-
delen en hun natuurlijke afbraakproducten”, merkt Tytgat 
op. “Ze maken de actieve afbraakproducten met nog een 
gelijkaardig effect als het moederproduct na. Of synthetise-
ren allerlei chemische varianten. Zo brengen ze allerlei NPS 
op de markt naar het voorbeeld van onder meer legale ben-
zodiazepines, voorschriftplichtige slaapmiddelen. Die NPS 
promoten ze dan als clandestien voorschriftvrij alternatief, 
of als recreatieve drug om een verdovende roes te verkrijgen 
of na het gebruik van stimulerende drugs weer tot rust te 
komen. Een van de eerste NPS-benzo’s in 2007 was phenaze-
pam. Vermengd met een kruid waardoor het wat op cannabis 
leek, werd het verhandeld onder de onschuldige straatnaam 
‘bonzai’. Maar tal van overlijdens in Europa konden aan het 
gebruik ervan worden gelinkt. Phenazepam werd daarom 
onder controle geplaatst en als illegale drug gelabeld.” n

waarbij het FAGG nog eens 99 pakketjes in 
beslag nam, bestond zelfs een vijfde uit anti-
malaria- en antivirale middelen. Die trend 
houdt wellicht verband met de zoektocht van 
mensen naar middelen om op eigen houtje 
corona te bestrijden.”
Criminelen zien in de coronaviruspandemie 
een mooie opportuniteit om snel te cashen, 
klinkt het ook bij Interpol. De aan PANGEA 
XIII-deelnemende landen verzamelden 2.000 
internetlinks naar dubieuze (genees)middelen 
om Covid-19 te bestrijden – van namaak- en 
ondermaatse mondmaskers tot ‘coronaspray’ 
en ‘coronamedicijnen’. “De vele pakketten 
die we jaarlijks in beslag nemen,” besluit 
Eeckhout, “bewijzen in elk geval dat nog veel 
mensen geneesmiddelen en gezondheidspro-
ducten buiten het legale circuit kopen. Dus 
zonder garanties van veiligheid, kwaliteit en 
werkzaamheid. Velen zijn zich wellicht niet 
bewust van de risico’s.”

HOEZO, ‘LEGALE’ DRUGS?
Behalve dubieuze medicatie bieden mala-
fide geneesmiddelenverkopers ook weleens 
‘nieuwe psychoactieve stoffen’, kortweg NPS, 
aan. “Dat zijn in geen geval geregistreerde 
geneesmiddelen of genotificeerde voedings-
supplementen, maar recreatieve drugs”, waar-
schuwt professor Jan Tytgat, toxicoloog aan 
de KU Leuven. In het ontspanningscircuit 
maken NPS al zo’n 15 jaar opmars als goed-
kopere alternatieven voor klassieke drugs 
zoals heroïne, cannabis, ecstasy en amfeta-
mine. Vaak worden ze aan de man gebracht 
als legal highs, oftewel legale drugs. Een zeer 
misleidende marketingterm, volgens Tytgat. 
“Veel consumenten gaan er bijgevolg van uit 
dat deze NPS door de overheid zijn goedge-
keurd voor menselijk gebruik. Wat niet klopt. 
Onder ‘legaal’ mag je in dit geval hooguit 
verstaan: vooralsnog niet vervolgbaar door 
justitie omdat de wetgever de drugdesigner 
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B O D Y T A L K  E X P E R T

Jan Tytgat
TOXICOLOOG KU LEUVEN

Legal highs zijn 
in geen geval 
goedgekeurd  

voor menselijk 
gebruik.

M E E R  I N F O : 
W W W . E U I P O . E U R O P A . E U ,  W W W . F A G G . B E ,  

W W W . I N T E R P O L . I N T ,  W W W . V A D . B E .

I N  H E T  O N T S P A N N I N G S C I R C U I T  maken NPS 
al zo’n 15 jaar opmars als goedkopere alternatieven voor 

klassieke drugs zoals heroïne, cannabis, ecstasy en am-
fetamine. Vaak worden ze aan de man gebracht als legal 

highs, oftewel legale drugs.
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Waar kun je legaal online geneesmiddelen 
kopen, dus mét garanties van veiligheid, 

kwaliteit en werkzaamheid? En waarvan moet 
je je bewust zijn als je in contact komt met 

buitenlandse internetapotheken?

B O D Y T A L K  E X P E R T

Lieven Zwaenepoel
WOORDVOERDER 

ALGEMENE 
PHARMACEUTISCHE BOND

Koop je voor-
schriftplichtige 

geneesmiddelen via 
een buitenlandse 
internet apotheek 
en wordt je pak-
ketje aan onze 

landsgrens onder-
schept, dan kun je 

beboet worden.

D e geneesmiddelen die je in een Bel-
gische fysieke apotheek koopt, zijn 
met zekerheid vergunde geneesmid-

delen, waarvan de veiligheid, de kwaliteit en 
de werkzaamheid gegarandeerd zijn. Wil je 
met dezelfde garanties online geneesmiddelen 
aankopen, doe dat dan bij een legale internet-
apotheek. Die herken je aan het verplichte 
logo (zie kader). Alle Belgische erkende in-
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ternetapotheken zijn genotificeerd bij het Fe-
deraal Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten (FAGG) en de Orde 
der Apothekers. Je vindt de lijst op de website 
van het FAGG (www.fagg.be) via de zoekterm 
‘internetapotheek’.

VERTROUWELIJKE RELATIE
De term internetapotheek leidt bij het brede 
publiek helaas weleens tot verwarring, vol-
gens Lieven Zwaenepoel, woordvoerder van 
de Algemene Pharmaceutische Bond (APB). 
“Door de term gaan mensen er soms van uit 
dat internetapotheken en fysieke apotheken 
los van elkaar bestaan. Terwijl de specifieke 
onlinedienstverlening of ‘internetapotheek’, 
althans in België, alléén door fysieke vergunde 
apotheken mag worden aangeboden. Elke Bel-
gische internetapotheek is dus per definitie het 
virtuele verlengstuk van een fysieke vergunde 
apotheek. Daarom spreken we als Belgische be-
roepsvereniging liever van de ‘onlinedienstver-
lening van je vertrouwde publieke apotheek’. 
En adviseren we om voor die onlinedienst-
verlening bewust te kiezen voor een apotheek 
die je ook geregeld fysiek bezoekt. Dan heb je 
tenminste offline al een vertrouwelijke thera-
peutische relatie opgebouwd.”
Via de onlinedienstverlening mag de Belgi-
sche apotheker alleen voorschriftvrije genees-
middelen, bepaalde medische hulpmiddelen, 
voedingssupplementen en andere gezond-
heids- en verzorgingsproducten verkopen en 
bezorgen via een koerierdienst. Voorschrift-
plichtige geneesmiddelen mogen in België 
online alleen door de patiënt gereserveerd 
worden, waarna hij ze nog altijd zelf afhaalt 
in de fysieke apotheek – het zogenaamde ‘click 
& collect’-systeem.

SCHREEUWERIGE RECLAME
Maar ook internetapotheken uit andere 
EU-landen richten zich via allerlei media naar 
het Belgische publiek. Als ze dat EU-logo 
(rechtmatig) dragen (klik en check!), dan kun 
je alvast gerust zijn dat ze geen namaakgenees-
middelen verkopen. “Maar houd ook hiermee 
rekening: de wetgeving voor internetapotheken 
verschilt van land tot land”, waarschuwt Zwae-
nepoel. “Buitenlandse internetapotheken moe-
ten bij hun onlineverkoop aan Belgen welis-
waar de Belgische wetgeving respecteren, maar 

onze autoriteiten kunnen dat niet juridisch van 
hen afdwingen. Hun bevoegdheid reikt maar 
tot aan onze landsgrens. Daarvan moet je je als 
consument bewust zijn. Als Belgische patiënt 
mag je bijvoorbeeld geen voorschriftplichtige 
geneesmiddelen online aankopen. Doe je dat 
toch via een buitenlandse internetapotheek en 
wordt je pakketje aan onze landsgrens onder-
schept, dan kun je beboet worden.”
“Ook benaderen buitenlandse internetapothe-
ken je weleens met schreeuwerige reclame”, 
gaat Zwaenepoel voort. “Wees je daarvan be-
wust, zodat je je niet laat verleiden tot over-
consumptie. Belgische internetapotheken mo-
gen geen reclame maken die schijnbaar alles 
voor het prijsvoordeel wil doen wijken. Doen 
ze dat toch, dan wordt de titularis mogelijk 
geschorst. Ten slotte nog dit aandachtspunt: 
omdat Belgische internetapotheken altijd het 
virtuele verlengstuk van een fysieke apotheek 
zijn, krijg je er ten minste de nodige farmaceu-
tische basiszorg (zie p. 30‑31). Al moeten we 
vaststellen dat er op dat vlak ook bij sommige 
Belgische internetapotheken nog ruimte voor 
verbetering is.” n 
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KLIK EN CHECK
In haar strijd tegen namaakgeneesmiddelen ontwierp de Europese 
Unie een logo dat vandaag verplicht aanwezig is op elke webpagina 

van elke legale internetapotheek 
in de EU. Het gaat om een groene 
vlag met een wit kruis erin, en een 
kleine vlag van het land erbij, plus de 
vermelding: “Klik om te controleren of 
deze website legaal handelt.” Klik ook 
effectief op het logo om na te gaan of 
het echt is. Bij het aanklikken moet je 
terechtkomen op de website van de 
nationale toezichthouder van het land 
waar de apotheek is gevestigd. Voor 

Belgische internetapotheken is dat het Federaal Agentschap voor 
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (www.fagg.be).

Ga ook na of de door jou gekozen 
internetapotheek voldoende beveiligd 
is. De url begint dan met https (dus 
mét de ‘s’ van ‘secure’ op het einde). In 
de adresbalk zie je dan ook een slotje.

T E K S T   ›   A N  S W E R T S

“K IES VOOR DE ONLINEDIENSTVERLENING 

VAN JE VERTROUWDE 
APOTHEEK”
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theker dat doet, is wellicht groter als je offline, 
in de fysieke apotheek, alvast een vertrouwe-
lijke therapeutische relatie hebt opgebouwd”, 
zegt Lieven Zwaenepoel, woordvoerder van 
de APB.
“Het farmaceutisch dossier is een belangrijk 
instrument om je farmaceutische zorg op maat 
te geven”, zegt Veerle Foulon. “Met een blik 
op dat dossier kan de apotheker bijvoorbeeld 
meteen opmerken dat de ontstekingsremmer 
die je wenst niet verenigbaar is met de bloed-
verdunner die je chronisch neemt. Of dat het 
voedingssupplement dat je vraagt mogelijk het 
effect vermindert van je antihormoontherapie 
tegen borstkanker. Maar ook dat de pijnstiller 
die je wilt kopen hetzelfde actieve bestanddeel 
bevat als de pijnstiller met een andere merk-
naam die je al regelmatig afhaalt. En blijkt 
bijvoorbeeld uit je dossier dat je in korte tijd al 
vaak een middel tegen diarree kwam afhalen, 
dan kan de apotheker je tijdig doorverwijzen 
naar de huisdokter. Enzovoort.”

DE KRACHT VAN  
FACE-TO-FACE CONTACT
De geneesmiddelen, medische hulpmiddelen 
en voedingssupplementen die je online koopt 
moeten uiteraard niet alleen geschikt en veilig 

voor je zijn. Je moet ze ook correct en veilig 
kunnen gebruiken, met de nodige informatie 
over de gebruikelijke dosering, de mogelijke 
bijwerkingen, enzovoort. Wil je online een ge-
neesmiddel aankopen, dan moet je op de web-
site van de internetapotheek zelf of via een link 
alle informatie uit de bijsluiter terugvinden.
“Toch ga je voor de opvolging van een correct 
en veilig medicatiegebruik het best ook geregeld 
langs bij de fysieke apotheek”, adviseert Veerle 
Foulon. “Bij een persoonlijk contact kunnen 
we uit eigen beweging peilen naar hoe het loopt 
met je voorschriftvrije én voorschriftplichtige 
medicatie, hoe je omgaat met eventuele bijwer-
kingen, of je nood hebt aan een gepersonali-
seerd medicatieschema dat we als huisapotheker 
voor jou up-to-date houden, enzovoort.”
“Alleen in de fysieke apotheek zien we uiter-
aard ook tekens waarvan je je zelf misschien 
niet bewust bent, maar die voor ons op een 
onderliggende aandoening kunnen wijzen”, 
besluit Foulon. “Dat helpt ons om tijdig naar 
een arts door te verwijzen, of om je te sensi-
biliseren voor een gezonde levensstijl, rook-
stopbegeleiding of vaccinatie bijvoorbeeld.” 
Moge dit dus een warme oproep zijn om je 
apotheker vooral ook in de fysieke apotheek 
regelmatig te raadplegen. n         

O ok bij zijn onlinedienstverlening 
moet de apotheker zich houden aan 
de regels van de Gids voor Goede 

Officinale Farmaceutische Praktijken en de 
deontologische code die in de Belgische fy-
sieke apotheek gelden. “Dat betekent onder 
meer dat hij ook online goed moet aftoetsen 
of de geneesmiddelen en andere producten 
die je wilt kopen wel geschikt en veilig voor je 
zijn”, verduidelijkt Veerle Foulon, professor 
in de farmaceutische zorg aan de KU Leuven. 
“Hij moet je dus voldoende bevragen over 
je gezondheidstoestand, je klachten, hoelang 
die al aanhouden, eventuele chronische ziek-
ten, of je nog andere medicatie gebruikt, of je 
zwanger bent, enzovoort. Net zoals hij dat in 
de fysieke apotheek doet. Met dit verschil dat 
hij in de fysieke apotheek ook systematisch je 
farmaceutisch dossier met je medicatiehisto-
riek inkijkt (zie kader). ”

MEER VOORKENNIS,  
MEER ZORG OP MAAT
In welke mate apothekers het farmaceutisch 
dossier ook bij je onlineaankoop inkijken en 
aanvullen, daarover bestaan vooralsnog geen 
cijfers, klinkt het bij de Algemene Pharmaceu-
tische Bond (APB). “Maar de kans dat de apo-

30 31BODYTALK  NR 136BODYTALK  SEPTEMBER 2020

“ H E T  F A R M A -
C E U T I S C H 
 D O S S I E R  I S  E E N 
B E L A N G R I J K 
 I N S T R U M E N T  om 
je farmaceutische 
zorg op maat te 
geven”, zegt Veerle 
Foulon. “Met een 
blik op dat dossier 
kan de apotheker 
bijvoorbeeld meteen 
opmerken dat de 
ontstekingsremmer 
die je wenst niet ver-
enigbaar is met de 
bloedverdunner die je 
chronisch neemt. 
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B O D Y T A L K  E X P E R T

Veerle Foulon
PROFESSOR 

FARMACEUTISCHE ZORG, 
KU LEUVEN

In de fysieke apotheek 
kunnen we geregeld uit 
eigen beweging peilen 
naar hoe het loopt met 
je voorschriftvrije én 
voorschriftplichtige 

medicatie.

“RAADPLEEG JE APOTHEKER 
VOORAL OOK 

IN DE FYSIEKE 
APOTHEEK”

Ook online moet de apotheker je de nodige farmaceutische 
zorg geven. Al kan hij dat onmogelijk even uitgebreid en op 

maat doen als in de fysieke apotheek.
T E K S T   ›   A N  S W E R T S

FARMACEUTISCH DOSSIER
Het farmaceutisch dossier bestaat al ruim 35 jaar, veel langer 
dus dan de onlinedienstverlening van de apotheek. Het is 
een document waarin de apotheker registreert wat je in zijn 
fysieke apotheek afhaalt. Hij registreert in elk geval verplicht je 
voorschriftplichtige geneesmiddelen, maar uit eigen beweging ook 
vaak je voorschriftvrije geneesmiddelen en andere producten, zoals 
voedingssupplementen. Ook die zijn weleens onverenigbaar met 
bepaalde geneesmiddelen, bijvoorbeeld. Heb je met je apotheker 
de overeenkomst huisapotheker gesloten, dan registreert hij 
zelfs verplicht altijd alles wat je afhaalt. En dan sluit hij zich ook 
verplicht aan bij het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD), een 
digitaal platform waarbij al zo’n 98,6% van de Belgische apothekers 
is aangesloten. Alle aangesloten collega-apothekers waken mee 
over een veilig gebruik van je medicatie. Want ook zij kunnen, 
op het moment dat ze je iets bezorgen in de fysieke apotheek, 
je medicatiehistoriek van het afgelopen jaar in het GFD zien, op 
voorwaarde dat je daar je ‘geïnformeerde toestemming’ voor gaf.
M E E R  I N F O R M A T I E :  Z I E  B O D Y T A L K  N R .  1 3 5 ,  P .  1 4 ‑ 1 6 ,  N R .  1 2 1 ,  P .  1 0 ‑ 1 3 .


