Regelgeving

Hebt u twijfels over een bepaald
geneesmiddel of over een internetsite?

Basisregel

Vertel het aan uw geneesheer of uw apotheker of
verwittig het FAGG.

Het koninklijk besluit (KB) van 21 januari 2009 houdende
onderrichtingen voor de apothekers, voorziet in zijn artikel

Het FAGG is de in België bevoegde autoriteit die toeziet op de

dat elk geneesmiddel, elk medisch hulpmiddel en elke

kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van geneesmiddelen

grondstof in de apotheek persoonlijk aan de patiënt

in ontwikkeling en op de markt.

moet worden afgeleverd.
In dit kader strijdt het Agentschap tegen ongeoorloofde
praktijken en vraagt wanneer u een bepaalde internetsite

Verkoop van geneesmiddelen en medische
hulpmiddelen via internet

ervan verdenkt illegaal geneesmiddelen te verkopen of
nagemaakte of vervalste geneesmiddelen aan te bieden,
contact op te nemen met de daartoe bevoegde diensten via

In afwijking op de hogervermelde basisregel voorziet artikel

het mailadres: medicinesonweb@fagg-afmps.be

29 van dit KB dat een in België vergunde en voor het publiek
opengestelde apotheek onder strenge voorwaarden,

Voor alle vragen over de regelgeving betreffende de verkoop

via het internet geneesmiddelen voor menselijk gebruik

van geneesmiddelen via internet: pharmacy@fagg-afmps.be

vrij van medisch voorschrift en bepaalde medische
hulpmiddelen (bijvoorbeeld steriel materiaal, verbanden

Voor

en condooms) mag verkopen.

geneesmiddelen: info.medicines@fagg-afmps.be

meer

informatie

over

in

België

vergunde

De internetsites van apotheken die geneesmiddelen en
medische hulpmiddelen te koop aanbieden, moeten door

Geneesmiddelen
via internet?

de apotheker(s)-titularis(sen) worden genotifieerd bij het
FAGG en de Orde der Apothekers.
De lijst van genotifieerde internetsites wordt gepubliceerd
op de internetsite van het FAGG: www.fagg.be

Uw geneesmiddelen en gezondheidsproducten, onze zorg
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen
en Gezondheidsproducten
Eurostation II, Victor Hortaplein, 40/40
1060 Brussel
Internetsite: www.fagg.be
Verantwoordelijke uitgever: Xavier De Cuyper, Administrateur-generaal van het FAGG.
Copyright@fagg 2009.

Surf niet met
uw gezondheid!

Risico’s
Geneesmiddelen kopen via internet, buiten het legale

 rengt u uw gezondheid in gevaar
B
door het kopen van geneesmiddelen
via internet?

circuit, is spelen met uw gezondheid.

Aanbevelingen
Geneesmiddelen kopen is niet hetzelfde als naar de
supermarkt gaan. Een geneesmiddel is immers geen
dagdagelijks consumptieproduct. Wees op uw hoede.

• Tenminste 50% van de via illegale internetsites verkochte
geneesmiddelen zouden zijn nagemaakt of vervalst. Deze

• De veilige plaats om geneesmiddelen te kopen, is in

zijn potentieel ondoeltreffend, toxisch en dus schadelijk

een in België vergunde apotheek of, eventueel voor

voor uw gezondheid.

geneesmiddelen vrij van medisch voorschrift, via de
internetsite van de apotheek die echter wel genotifieerd

• Buiten het legale circuit worden de kwaliteit, veiligheid en

moet zijn bij het FAGG en de Orde der Apothekers.

doeltreffendheid van de geneesmiddelen niet gegarandeerd

De apotheker staat garant voor de kwaliteit van de

omdat ze aan de controle van de bevoegde autoriteit

geneesmiddelen die aan de patiënt worden afgeleverd.

ontkomen.
• Raadpleeg uw geneesheer en vraag raad aan uw apotheker
• Koopt

u

geneesmiddelen

via

internetsites

die

niet

toebehoren aan in België vergunde apotheken en die
bijgevolg niet genotifieerd zijn bij het FAGG en de Orde der

over het correcte gebruik van geneesmiddelen.

Bezoek
www.geneesmiddelen-via-internet.be

Wees waakzaam en wees op uw hoede:

Apothekers, dan mist u de controle door uw geneesheer en
het advies van uw apotheker. Het risico bestaat dat u het

U vindt alle relevante informatie en kan uw kennis beoordelen

geneesmiddel niet correct gebruikt.

betreffende het kopen van geneesmiddelen via het internet.

• voor spamberichten (ongewenste mails) want deze verwijzen
vaak naar illegale verkoopsites van geneesmiddelen;

• Sommige producten die op het internet worden verkocht,
zijn pure kwakzalverij. Deze worden als wondermiddelen

Nadat u alle vragen beantwoord heeft, krijgt u goede raad

• bij het aankopen via internet van geneesmiddelen

voorgesteld, soms zelfs als dé oplossing voor ernstige

van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en

waarvoor een medisch voorschrift vereist is, want de

ziekten hoewel deze in werkelijkheid niet de toegeschreven

Gezondheidsproducten.

Belgische regelgeving verbiedt dit;

therapeutische waarde hebben en de patiënten kunnen
afhouden van de behandeling die zij echt nodig hebben.

• voor

“medische”

consultaties

op

internetsites

die

geneesmiddelen verkopen;
• Het kopen via internet van geneesmiddelen die in België
een medisch voorschrift vereisen, niet vergund zijn of
gebonden zijn aan speciale regels, is verboden en kan tot

• voor

internetsites

waar

de

naam

van

de

websiteverantwoordelijke niet wordt vermeld;

boetes en inbeslagname van de goederen leiden.
• voor producten die worden voorgesteld als wondermiddelen;
• voor geneesmiddelen die in België niet te verkrijgen
zijn, maar wel worden verkocht op een internetsite want
het is mogelijk dat deze geneesmiddelen in België zijn
verboden of misschien niet zijn vergund;
• voor geneesmiddelen die dezelfde naam dragen terwijl
de samenstelling kan verschillen van land tot land.

