Vragen en antwoorden bloeddrukmedicijnen met Valsartan
Ik slik een medicijn dat op de lijst staat. Wat moet ik nu doen?
De IGJ adviseert patiënten om niet direct te stoppen met hun geneesmiddel met Valsartan, ook als
u het geneesmiddel gebruikt dat op de lijst staat die op onze website gepubliceerd is. U kunt uw
medicijnen nog opmaken en als u de volgende keer naar uw apotheek gaat om nieuwe te halen,
zult u een ander geneesmiddel met Valsartan krijgen.
Als u zich toch zorgen maakt, kunt u contact opnemen met uw huisarts.
Mensen kunnen hun RVG nummer checken via de 'definieve productenlijst Centrafarm recall
valsartan producten'.
1. Hoe lang is dit middel al in gebruik?
Dit verschilt per betrokken geneesmiddel, maar is maximaal vanaf 2012.
2. Om welke middelen gaat het?
Zie het Valsartan productenoverzicht .
3. Hoeveel mensen nemen deze verontreinigde middelen?
Het gaat om zo’n 150.000 mensen in Nederland die deze verontreinigde middelen nemen.
4. Hoe schadelijk is NDMA? Wat zijn werkelijk de risico’s voor mensen die al jaren deze
pillen slikken?
NDMA is kankerverwekkend in proefdieren en waarschijnlijk ook voor de mens. Gezien de
periode dat er mogelijk verontreinigde pillen op de markt zijn, is de kans klein dat de patiënt
daadwerkelijk kanker krijgt door het nemen van deze pillen. Hoe korter de verontreinigde pillen
zijn geslikt hoe kleiner de kans.
5.

Speelt dit ook bij andere medicijnen die geproduceerd worden met grondstoffen van
dezelfde fabriek?
Wij hebben geen aanwijzingen dat het ook speelt bij andere grondstoffen van dezelfde
producent.

6. Hoe weten we zeker dat de vervangende middelen wel goed zijn?
We hebben geen aanwijzingen dat dit niet zo is. Alleen bij valsartan producten van deze
Chinese fabriek deze stof aangetroffen in relevante hoeveelheden.
7.

Wordt er wel gekeken of dit ook kan spelen bij andere grondstoffen?
Ja. Dat wordt momenteel binnen Europa onderzocht.

8. Wordt mijn vervangend medicijn vergoed, ook als het een zo genoemde “preferent
middel’ is?
Ja, indien u een ander middel krijgt dan wordt dit middel en de overige kosten gewoon
vergoed.
9. Komt er nu een run op andere Valsartan, is er al sprake van een tekort?
Daar is nu geen sprake van. Dit wordt wel in de gaten gehouden.
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10. Zijn er genoeg alternatieve geneesmiddelen?
Ja. Uw huisarts of apotheker kan u verder helpen met het adviseren welk alternatief
11. Wat is de rol van de inspectie?
Een kwaliteitsdefect van een geneesmiddel in de handel, kan tot schade leiden bij patiënten.
De inspectie gaat over de kwaliteit van zorg in Nederland. Hieronder vallen ook
productdefecten van geneesmiddelen. De inspectie kan kiezen voor een terugroepactie. In dit
geval is er gekozen voor een terugroepactie op apothekersniveau. Alle betrokken bedrijven zijn
inmiddels begonnen met het terughalen van de geneesmiddelen.
Meer informatie
Voor meer informatie: https://www.igj.nl/zorgsectoren/geneesmiddelen/productiegmp/productdefecten-melden
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