
Mensen in Nederland dragen voor € 79 miljoen bij aan de 
Europese markt van illegale Geneesmiddelen1, 2  

Terwijl miljoenen zich tot illegale online bronnen wenden om medicijnen te kopen, laat 
nieuw onderzoek de mate zien waarin Nederlanders bijdragen aan de enorme 
opkomst van namaakgeneesmiddelen 

Capelle a/d IJssel, 16 februari 2010 – Een van de grootste onderzoeken in zijn soort 
schat dat de markt van nagemaakte medicijnen in Nederland goed is voor een omzet 
van meer dan €79 miljoen per jaar.1, 2 In heel Europa is de zwarte markt goed voor 
€10,5 miljard. 

Tot op dit moment was het moeilijk om de financiele omvang van de vervalste 
medicijnenmarkt in Nederland aan te geven. Echter, het in opdracht van Pfizer 
uitgevoerde 'Cracking Counterfeit Europa' onderzoek laat de enorme economische 
omvang van deze zwarte markt in vervalste medicijnen zien.  

Dit nieuws komt slechts enkele weken nadat Gunter Verheugen, vice-voorzitter van de 
Europese Commissie, aankondigde dat er in slechts twee maanden tijd aan de 
Europese grenzen 34 miljoen nep-tabletten in beslag genomen zijn.3 Het aantal aan 
de EU-grenzen ontdekte vervalste medicijnen is gestegen van 560.598 stuks in 2005 
tot 4.081.056 in 2007, een zeven-voudige toename in twee jaar tijd.4, 5 

Het nieuwe onderzoek laat zien hoe van de 1.000 in Nederland ondervraagde mensen 
één op de tien, hetgeen in de totale Nederlandse bevolking neerkomt op meer dan 
een miljoen mensen, erkennen dat ze receptplichtige medicijnen kochten via illegale 
bronnen.1, 2 Verontrustend is de bevinding dat, onder de totale Nederlandse bevolking, 
velen zich tot het internet wenden om medicijnen te kopen die eigenlijk door een arts 
voorgeschreven dienen te worden. Dit ondanks het feit dat naar schatting tussen de 
50 en 90% van de geneesmiddelen die online gekocht worden namaak zijn.6, 7 

Volgens het onderzoek zijn het besparen van tijd en geld de belangrijkste redenen 
waarom mensen overwegen om online medicijnen te kopen. Meer dan een derde van 
de in Nederland ondervraagde mensen (39%) wil zo de moeite van het bezoeken van 
een gezondheidszorgprofessional voorkomen1 en 41% doet het om geld te 
besparen.1  

De harde realiteit is dat nagemaakte geneesmiddelen schadelijke ingrediënten 
kunnen bevatten zoals rattengif, boorzuur en lood houdende verf.8, 9 Ze worden vaak 
door mensen zonder de vereiste kwalificaties 6 gemaakt en kunnen te veel, te weinig 
of geen werkzame stof bevatten.10, 11 Als gevolg daarvan kunnen nepmedicijnen 
ernstige schade aan patiënten toebrengen en kunnen in sommige gevallen zelfs tot de 
dood leiden.11 

Carlita Girardin, medisch directeur van Pfizer: "Mensen in Nederland riskeren hun 
gezondheid door geneesmiddelen buiten de reguliere gezondheidszorg te betrekken 
en ze dragen zodoende bij aan een criminele economie."  



Bijna een derde (32%) van de ondervraagden ziet niet in dat het innemen van 
receptplichtige medicijnen zonder een recept een riskante bezigheid is.1 Toch geeft de 
meerderheid (74%) van de mensen aan dat als ze dachten dat de medicijnen nep 
konden zijn, dit de waarschijnlijkheid dat ze de middelen zouden kopen zou 
beinvloeden.1  
"Dit wijst op een duidelijke behoefte aan een grotere bewustmaking en voorlichting 
van het publiek. Mensen zijn zich niet alleen onbewust van de zeer reële gevaren van 
nagemaakte medicijnen, maar ook niet van het feit dat ze een illegale en schadelijke 
criminele markt voeden."  

Omdat 37% van de mensen zich tot het internet wendt voor informatie en advies over 
gezondheid1, is het waarschijnlijk dat dit probleem alleen maar zal toenemen. 
'Cracking Counterfeit Europe' werd gestart om de omvang van de nagemaakte 
geneesmiddelen in geheel Europa aan het licht te brengen en om erachter te komen 
waarom het publiek receptplichtige geneesmiddelen via illegale bronnen koopt. Terwijl 
de farmaceutische industrie samenwerkt met gezondheidsautoriteiten, douane, 
rechtshandhavende instanties en handelsorganisaties om vervalsers op te sporen en 
hen juridisch te vervolgen, onthult dit rapport de enorme omvang van het probleem en 
de redenen waarom mensen deze markt nog steeds doen groeien.  

Jim Thomson, voorzitter van de European Alliance for Access to Safe Medicines; "Dit 
onderzoek toont heel duidelijk aan dat een alarmerend aantal mensen hun 
gezondheid riskeert door zich terug te trekken uit de reguliere gezondheidszorg. Als 
ze dat doen, door receptplichtige geneesmiddelen zonder een recept te kopen, dan 
hebben ze een zeer goede kans om een nepgeneesmiddel te ontvangen. Mijn vraag 
aan elke patiënt die overweegt om een dergelijke aankoop te doen zou zijn "Waar ga 
je naartoe als er een negatieve reactie, een bijwerking of zelfs helemaal geen effect 
optreedt?" 

"De boodschap is duidelijk - als je gezond wilt zijn en gezond wilt blijven, ga dan naar 
een professionele gezondheidszorgverlener en neem receptplichtige geneesmiddelen 
alleen in als deze zijn voorgeschreven door een echte medische zorgverlener."  

Als mensen bezorgd zijn over de echtheid van de geneesmiddelen die zij krijgen, ga 
dan naar de eigen apotheek om advies.12 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: 

 Kate Chandler, Pip Rogan of Mani Reel in The Red Consultancy op 020 7025 6500 of 
e-mail pfizerteam@redconsultancy.com  

 Jan Willem de Heer, Manager Media Relaties, Pfizer bv, tel. 06 51623360, Rivium 
Westlaan 142, 2909 LD Capelle a/d IJssel 

 

 



Over het onderzoek 

Het onderzoek werd uitgevoerd door Nunwood namens Pfizer Inc en bij 14.000 
mannen en vrouwen uit 14 landen in heel Europa. Het onderzoek werd verricht tussen 
27 oktober en 8 november 2009. 

Over Pfizer 

Pfizer: Samen werken aan een gezondere wereld 

Bij Pfizer passen wij wetenschap en onze wereldwijde middelen toe om de 
gezondheid en het welzijn in ieder stadium van het leven te verbeteren. We streven 
ernaar om bij het ontdekken, ontwikkelen en produceren van geneesmiddelen voor 
mens en dier de standaard te zetten voor kwaliteit, veiligheid en waarde. Onze 
gediversifieerde wereldwijde gezondheidsportfolio omvat humane en veterinaire 
biologicals & kleine molecuul geneesmiddelen en vaccins alsook voedingsproducten 
en veel van ’s werelds welbekende consumentenproducten.  

Iedere dag werken Pfizer medewerkers eraan om het welzijn, de preventie, de 
behandeling en de genezing, die door de meest gevreesde ziektes van deze tijd van 
ons gevraagd worden, te verbeteren.  

Samenhangend met onze verantwoordelijkheid als ‘s werelds leidende 
biopharmaceutische bedrijf, werken wij ook samen met gezondheidszorgverleners, 
overheden en lokale organisaties om wereldwijd betrouwbare, betaalbare 
gezondheidszorg te ondersteunen en uit te breiden. 

Al meer dan 150 jaar heeft Pfizer eraan gewerkt om voor hen die van ons afhankelijk 
zijn een verschil te maken. In Europa is het R&D hoofdkantoor van Pfizer in 
Sandwich, UK, gevestigd.  

Om meer te weten te komen over onze toewijding om gezondheid en welzijn in iedere 
fase van het leven te verbeteren ga naar www.pfizer.com of www.pfizer.nl. 
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