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Ook voor benzodiazepinen en codeïne verklaring vereist

Hoe en wat over
opiaten op reis
Met de zomervakantie in zicht, wordt reizen
met opiaten weer actueel. De belangrijkste
informatie op een rij.
Auteur J.A. Rendering, juridisch adviseur knmp

Meer informatie
Het Centraal Administratiekantoor
heeft de afhandeling van de Schengenverklaring en de medische verklaring overgenomen van Farmatec.
Op de website www.hetcak.nl staat
alle informatie onder ‘medicijnen
mee op reis’.
Via de knmp Toolkit publieksinfor
matie (www.knmp.nl/toolkit) is een
poster te bestellen.

op een opiumrecept bestaat het
misverstand dat voor deze middelen
geen (Schengen)verklaring nodig is.
Maar ook benzodiazepinen en codeïne
zijn Opiumwetmiddelen en mogen alleen met een ingevulde verklaring naar
het buitenland worden meegenomen.
• Cannabis op reis
Gebruikers van medicinale cannabis
moeten erop bedacht zijn dat niet alle
landen medicinaal gebruik van cannabis accepteren. Ook niet met een
medische verklaring.
• Schengenverklaring bij cak
De Schengenverklaring moet worden
aangevraagd bij het cak. De verklaring moet voor een deel worden ingevuld door de (huis)arts. De verklaring
is maximaal dertig dagen geldig. Gaat
de patiënt langer dan dertig dagen op
reis, dan neemt hij meerdere verklaringen mee.
• Andere bestemmingen
Voor de landen die niet onder het
Schengenverdrag vallen moet de pa
tiënt een Engelstalige medische verklaring meenemen. Het cak verzorgt ook
Engelstalige medische verklaringen.
Voor sommige landen is een gelegaliseerde Schengenverklaring door het
Consulair Dienstencentrum van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken nodig. De behandeling van verschillende
verklaringen duurt rond de vier weken.
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• Geneesmiddelenpaspoort
Reizigers wordt aangeraden om naast
de verklaring een geneesmiddelenpaspoort mee te nemen waarin de internationale stofnaam van de geneesmiddelen staat vermeld. Reizigers halen
een paspoort bij de apotheek. Het
paspoort kan niet in plaats van een
medische verklaring worden gebruikt.
Geneesmiddelpaspoorten zijn per
honderd stuks te bestellen via: bestellingen@knmp.nl. De kosten per honderd stuks bedragen € 54,50 exclusief
btw. knmp-leden die het zc-pakket
afnemen ontvangen 30% korting.
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Opiumwetmiddelen over de grens
vervoeren is toegestaan als aangetoond
kan worden dat het om een geneesmiddel voor eigen gebruik gaat. Via
de website www.hetcak.nl van het
Centraal Administratiekantoor (cak)
is een actuele lijst beschikbaar met
de middelen die onder de Opiumwet
vallen. Voor landen binnen het Schengengebied moet de patiënt, die een
middel bij zich heeft dat onder de wet
valt, een ingevulde Schengenverklaring
bij zich hebben. Voor andere landen is
een Engelstalige medische verklaring
vereist.
• Misverstanden bij benzodiaze
pinen en codeïne
Omdat benzodiazepinen en codeïne
niet voorgeschreven hoeven te worden

