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Waarom 
Internationale Verdragen 

 
 

• 1912  Opium 
 

• 1925  Coca, Cannabis 
 

• 1961  Narcotica 
 

• 1971  Psychotrope middelen 
 

• 1988  Precursoren (efedrine, ergotamine) 
 

 



Uitgangspunten 
 

• Beschikbaarheid absoluut noodzakelijk  
• medisch gebruik 
• wetenschappelijk onderzoek 
 

• Bescherming volksgezondheid 
 

• Voorkomen van misbruik 
 

 
 
 

 
 
 



Opiumwet: Historie 
 

• 1919 
• 1928 
• 1976,  hard drugs (lijst I) vs  
  soft drugs (lijst II) 
• 1993 
• 2003,  medicinale cannabis 
• 2009,  heroïne op recept  



Intermezzo heroïneproject 

 
• 1996  Start discussie 

 
• 1998  Start klinisch onderzoek 

 
• 2001  Eerste resultaten 

 
• 2005  Indienen dossier 

 
• 2006  Registratie 

 
• 2009  Op recept 

 



Wat staat er in (1) 
art 2 en 3, alles is verboden: 

 
• A. binnen of buiten het grondgebied van Nederland  

 brengen 
 
• B. telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, 

 afleveren, verstrekken of vervoeren 
 
• C. aanwezig hebben 

 
• D. vervaardigen 

 



Wat staat er in (2) 
 

• Ontheffingen 
 

• Beroepsbeoefenaren 
 

• Voorschrijven 
 

• Recepten 
 



Opiumwet en meer 
 
•  Opiumwetbesluit 
 
•  Uitvoeringsregeling Opiumwet  

 
•  Regeling geneesmiddelenwet  
 (hst 1 en hst 5) 
 
• Beleidsregels VWS  

 
• Beleidsregels OM (een pil, 5 plantjes) 

 
 
 
 



Wat betekent dat? 
Het verbod is niet van toepassing op: 
(Art 5, eerste lid) 
  
 Apothekers en apotheekhoudende artsen 
maar: 

• aangewezen middelen 
• geneeskundige doeleinden 
• werkzaamheden geschieden binnen de normale 

beroepsuitoefening en 
• bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, 

verstrekken, vervoeren of aanwezig hebben  
 
 Dierenartsen  

• diergeneeskundige doeleinden (handelingen in rood) 
 



De praktijk 
 
• Verslaving (patiënten, beroepsbeoefenaren) 

 
• Oneigenlijk gebruik 

 
• Diefstal 

 
• Onoplettendheid , teveel vertrouwen 

 



Intermezzo patiënten  
• Oxazepam  2.972.000 prescripties (nr 3) 

 
• Temazepam  2.579.000 prescripties (nr 5) 

 
• Andere benzo’s 

 
• Opiaten 

• 17.000 opiaatgebruikers 
• 10.000 methadonprogramma 
• 700 heroïneverstrekking (roken, spuiten) 
 

• Methylfenidaat, dexamfetamine, GHB 
 



Verslaafde beroepsbeoefenaar (1) 

1 op de 10 artsen is verslaafd aan alcohol, drugs of 
medicijnen!  
 



Verslaafde beroepsbeoefenaar (2) 

 
• 10-15% artsen middelen verslaafd  
 (NB geen nicotine) 

 
• 1-2% geneesmiddelafhankelijkheid  

 (gelijk aan populatie) 
 

• 13% van behandelde artsen anesthesioloog  
 (NB 3% van de artsenpopulatie) 
 



John Pemberton 
Apotheker 
  Actief in Burgeroorlog 
  Verslaafd aan morfine 
 
 
 
1869 ontwikkeling coca drank 
1885 suikerstroop ipv alcohol 
1887 merk Coca Cola gepatenteerd 
1905 cocaïne eruit 
 



Casus apotheker 
 

• verslaving sinds studententijd  
 

• onttrekken opiumwetmiddelen aan apotheekvoorraad 
• niet opgemerkt 
• camouflagetechnieken niet doorzien 
 (aanlengen van flacons cocaïne met lidocaïne ) 

 
• regelmatig verandering van werkkring, maar  

• verslavingsgedrag  
• ontvreemden van opiumwetmiddelen 
gecontinueerd 

 
 



Tuchtrechtspraak 1975-2000 

 
• 80 zaken 
• 25 gegrond 

 
• 8x (on)geschiktheid (allemaal gegrond) 

• waarvan 7x verslaving 
 
Ontzegging / schorsing 
 
 
    PW 21 december 2001 



Casus dierenarts 
 

• veterinaire groothandel meldt afname van Ritalin 
door dierenarts 
 

• Vragen: 
• is dit gebruikelijk 
• waarvoor wordt Ritalin veterinair gebruikt (BRD) 
• is deze dierenarts nog praktiserend 
• wat is er nog meer van bekend 
 
 



Intermezzo de verslaafde patiënt (1) 

 
• Recepten vervalsen 

 
• Shoppen bij artsen 

 
• Shoppen bij apotheken 

 
 
• Voor zichzelf voorschrijven 
 
• Uit de zaak snoepen 
 



Intermezzo de verslaafde patiënt (2) 

Rol van de apotheker 
 

• Controle 
 

• Formularium 
 

• Actueel medicatie-overzicht 
 

• Omgaan met middelen 
 

• Meegeefbeleid 
 



Casus oneigenlijk gebruik 

 
• De zaak Shipman 

 
• Morfine, heroïne 

 



Toezicht  
 

• Sector 
• werving, selectie, begeleiding 

  
• Overheid (BIG register, IGZ) 

• beroepsbeoefenaren 
  



Adviezen 

 
• Onderzoeker: 

• regels rondom opiaten 
• controle op de huisarts  

 
• Dader:  

• dagelijkse controle op opiaten 
• werving en selectie 

  



Casus diefstal 
 

• Man, opgeleid als apothekersassistent 
 

• Nu werkzaam op de ict-afdeling 
 

• Al een tijdje verslaafd 
 

• Kennis van apotheek en systemen 
 

• Middel ontvreemd, administratie klopt, voorraad niet 
 



Onoplettendheid 
 

• Niet-legale uitvoer van OW-middelen 
 

• Werken op vreemde tijden 
 

• Wie mag bestellen 
 



 
Apotheker beboet voor leveren grondstof 
aan lsd-lab (2010) 
 
• toezicht uitoefenen ontbrak 
• hoofdassistent kocht twee keer 100 gram 

ergotaminetartraat in 
 

• Ergotaminetartraat 
• Legaal toepassing behandeling van migraine 
• Ook grondstof voor LSD 
 

• Ongebruikelijk grote bestelling  
• 200.000 migrainetabletten à 1 mg  
• NB LSD dosering 25 mcg 
 

• potje ergotamine afkomstig van apotheek 
 



https://online-apotheker.net/winkel/ 
https://deapotheker.com/shop/ 



 
 



Wat komen we verder tegen 

• Administratie niet op orde 
• Tabletten worden capsules 
• Merk A wordt merk B 
 

• Te grote werkvoorraad 
• Toedien- of deellijst niet afgetekend 
• Breuk 
 
• Retourgeneesmiddelen 
 voor het grijpen 

 
 
 



De inspecteur 



Samen aan de slag 
 
 

• KNMP (administratie, electronisch vs papier) 
 KNMP en IGZ presenteren handreiking 
 opiumadministratie (7 oktober 2016) 

 
 

• SFK (IMM recepten) 
 

• Mediq (ontvangstbewijzen electronisch) 



We zijn er nog niet, maar….. 
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