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Opiumwetmiddelen mee op
reis: verklaring noodzakelijk

(Schengen)verklaring voor methylfenidaat en dexamfetamine

Geneesmiddelen zoals methylfenidaat en dexamfetamine vallen onder de 
Opiumwet. Om geneesmiddelen die een opiumwetmiddel bevatten legaal 
mee op reis te nemen, is een verklaring nodig. De benodigde verklaring 
en procedure zijn afhankelijk van de bestemming. 

De patiënt is zelf verantwoordelijk voor bovenstaande  
verklaring(en). De apotheek heeft hierbij slechts een signa-
lerende functie, bijvoorbeeld door (de ouders van) methyl-
fenidaatgebruikers tijdig op de vereiste papieren te attende-
ren. Het proces bij Farmatec kan vier weken in beslag  
nemen. Dit soort verklaringen moet dan ook ruim voor 
vertrek aangevraagd worden.

Schengenlanden
Voor het reizen naar Schengenlanden met geneesmiddelen 
die onder de Opiumwet vallen, is een Schengenverklaring 
nodig. De voorschrijvend arts moet deze ver klaring onder-
tekenen. Deze dient vervolgens opgestuurd te worden naar 
Farmatec. Farmatec controleert de verklaring op volledig-
heid en echtheid en controleert de inschrijving van de arts in 
het big-register. Als alles in orde is, wordt het document 
gewaarmerkt, gelegaliseerd en geretourneerd.
Per verklaring mag maximaal één geneesmiddel genoteerd 
worden, en mogen maximaal vier verschillende reisbestem-
mingen genoemd worden. Een Schengenverklaring is dertig 
dagen geldig. Mocht de reis langer zijn, dan moeten per 
geneesmiddel meerdere verklaringen aangevraagd worden.

Niet-Schengenlanden
Voor het reizen met geneesmiddelen die onder de Opium-
wet vallen naar landen buiten het Schengengebied, is een 
Engelstalige medische verklaring nodig. De verklaring 
moet ingevuld en ondertekend zijn door de voorschrijvend 
arts en dient opgestuurd te worden naar Farmatec. Net 
zoals bij de Schengenverklaring wordt deze verklaring door 
Farmatec gecontroleerd op volledigheid, echtheid en in-
schrijving van de arts in het big-register. Als alles in orde 
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is, wordt het document gewaarmerkt, gelegaliseerd en  
geretourneerd.
Als de patiënt reist naar een land dat is aangesloten bij het 
Apostilleverdrag moet de verklaring ook voorzien worden 
van een Apostillestempel [1]. Reist de patiënt naar een land 
dat niet is aangesloten bij het Apostilleverdrag dan moet de 
Engelstalige verklaring gelegaliseerd worden door het  
ministerie van Buitenlandse Zaken.
Voor een Engelstalige medische verklaring is er geen  
maximum aan het aantal geneesmiddelen dat genoteerd 
mag worden. Deze verklaring is maximaal één jaar geldig 
(vanaf de briefdatum), als er geen wijziging plaatsvindt in 
de medicatie en dosering.  
De verklaring is vaker te gebruiken binnen dat jaar. 
Ten slotte dient de patiënt (of verzorgende) contact op te 
nemen met de ambassade of het consulaat van het betref-
fende land in Nederland om te achterhalen of eventueel 
aanvullende documenten nodig zijn. 

Rol apotheek
De apotheek kan helpen met het verstrekken van een  
medicijnpaspoort als ondersteuning bij de Schengenver-
klaring of de Engelstalige medische verklaring, maar het 
paspoort vervangt de verklaring niet. Verder kan de patiënt 
geadviseerd worden om geneesmiddelen in de originele 
verpakking van de apotheek mee te nemen op vakantie. 
Lever, indien geen originele verpakking van de fabrikant 
wordt verstrekt, bij elke verpakking een bijsluiter.  ■

Alle informatie, inclusief voorbeelden van de verklaringen en een  

uitvoerige informatiefolder, is te vinden op site van Farmatec [2].  

Zie voor de literatuurreferenties de digitale versie van dit artikel op pw.nl.  

Een poster over de Schengenverklaring op reis is op te vragen via  

www.knmp.nl
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