Medicijnen meenemen
op reis

Beter voor elkaar

Medicijnen meenemen op reis naar het buitenland
Als u medicijnen gebruikt, is het belangrijk hoe u hiermee omgaat wanneer
u naar het buitenland gaat.
Wanneer u medicijnen gebruikt die onder de Opiumwet 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 Opiumwet
vallen een speciale verklaring nodig.
U riskeert strenge straffen als u de regels overtreedt.
Medicijnen die onder de Opiumwet vallen zijn:
• sterke pijnstillers;
• ADHD-medicatie zoals Ritalin of Concerta;
• medicinale cannabis.
Vraag bij huisarts of apotheker na of de medicijnen die u gebruikt onder de
Opiumwet vallen.

Schengenverklaring voor reizen naar een Schengenland
Neemt u medicijnen mee die onder de Opiumwet vallen 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.
Deze verklaring is 30 dagen geldig. Bij een reis van meer dan 30 dagen
heeft u dus 2 Schengenverklaringen nodig 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 opiumontheffingen.
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Het formulier om de Schengenverklaring aan te vragen kunt u ook direct
downloaden van de website van Farmatec.
Houd u rekening met de behandeltijd van de aanvraag van ongeveer 4
weken.

Verklaring voor reizen buiten het Schengengebied
U heeft een Engelstalige medische verklaring of een Schengenverklaring
nodig als u naar een land gaat dat buiten het Schengengebied valt. Deze
verklaring is 1 jaar geldig.
Deze verklaring kunt u aanvragen bij het CAK. Het CAK is een publieke
dienstverlener die in opdracht van de overheid regelingen uitvoert.
Voor het aanvragen van de verklaring kunt u contact opnemen met:
CAK
Prinses Beatrixlaan 7
2595 AK Den Haag
T 088 711 4000
CAK legaliseert en retourneert de verklaring. Het is verstandig om hier ten
minste 4 weken voor aan te houden.

Europees Medisch paspoort (EMP)
Het EMP, ook wel geneesmiddelenpaspoort 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 grensdocument en vervangt ook niet een Schengenverklaring.
Het EMP geeft een totaal overzicht van uw medicijnen, en is verkrijgbaar bij
huisartsen, apotheken, medisch specialisten en patientenverenigingen.
Neem medicijnen altijd mee in de orginele verpakking van de apotheek.
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