
Verzoek wederhoor van Zembla/NRC aan Mylan op 26 oktober 2020 
 
Beste mevrouw X, 
 
NRC en Zembla publiceren eind deze week over de vervuiling van metforminemedicijnen in 
Nederland. Uit een eigen onderzoek, uitgevoerd door een lab in de VS, blijkt dat de helft van de 
metformine die in Nederland geleverd wordt door vijf grote farmaceutische bedrijven vrij is van 
NDMA. In de andere helft zit deze kankerverwekkende stof wel. Onderzocht zijn 50 individuele 
tabletten afkomstig uit 49 verschillende batches. Het onderzoek is uitgevoerd door Valisure. 
https://www.valisure.com/ 
 
De pillen van Mylan springen er qua concentraties NDMA negatief uit.  
Bij een gebruikelijke dosis van 2.000 mg metformine per dag (vier pillen van 500 mg) blijkt bij 
tabletten van twee verschillende chargenummers de internationale veiligheidslimiet (96 ng NDMA 
als maximum inname per dag) te worden overschreden. Wie deze tabletten inneemt, krijgt 128 
respectievelijk 124 nanogram NDMA per dag binnen. De vervuilde partijen zijn traceerbaar aan hun 
chargenummers 4640164A (exp.datum dec 21) en 4640192A (exp.datum aug 22). 
Gaan we uit van de maximale dagdosis van 3.000 mg, zoals Mylan vermeldt in de bijsluiter,  dan 
scoren in totaal vier partijen boven de limiet. Behalve bovengenoemde charges zijn dat 4640195A 
(sep 22) en 4660378A (sep 21). 
NRC en Zembla hechten aan een zorgvuldig wederhoor. Dat kan op basis van onderstaande 
vragen. Wij hopen dat u ze nauwgezet en zo volledig mogelijk beantwoordt. 
 
Vragen 
Klopt het dat Mylan als vergunninghouder verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de 
medicijnen? 
Wist Mylan van de aanwezigheid van NDMA in metformine die door Mylan op de Nederlandse 
markt is gebracht? Zo ja, sinds wanneer weet Mylan dat? Wat heeft Mylan met die informatie 
gedaan? Zijn de toezichthouders in de EU/NL geïnformeerd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was 
de uitkomst? 
Heeft Mylan bovengenoemde partijen (zie batchnummers) laten onderzoeken? Zo ja, wat was de 
uitkomst? Zo nee, waarom zijn deze partijen niet onderzocht? 
Heeft Mylan ook andere batches onderzocht? Zo ja, wat was het resultaat? Zijn er meer 
overschrijdingen geconstateerd? 
Wat gaat Mylan doen met de informatie die nu door ons wordt aangeleverd? Worden de 
vervuilde batches van de markt gehaald op niveau van groothandel, apotheek of patiënt? Zo nee, 
waarom niet? 
Uit openbare medicijnregistratiedocumenten in Italië blijkt dat de API-leverancier van jullie 
metformine het bedrijf Wanbury Ltd. in India is. Heeft Wanbury jullie geattendeerd op de 
verontreinigingen met NDMA in hun API? Hebben jullie Wanbury aangesproken op de kwaliteit 
van de door hun geleverde API? Of gaan jullie dat doen? 
In een eerdere persverklaring spreekt Mylan over een ‘externe fabrikant’ die onderzoek doet. Is 
dat de grondstofleverancier of de producent van het eindproduct? 
 
De deadline voor beantwoording is woensdag 28 oktober 2020, 9 uur. 
 
 
 
Reactie Mylan op 28 oktober 2020 
 
Beste heer X, 
 
Graag benadrukken wij onze (eerdere) reactie dat tot op heden de derde partij geen 
kwantificeerbare niveaus van NDMA heeft geïdentificeerd voor tot dusver geteste batches die in 
Nederland zijn verspreid. 
 
Met vriendelijke groet, 
X 
 



 
Herhaling verzoek van ZEMLA/NRC op 28 oktober 2020 
 
Beste mevrouw X, 
 
Dank voor uw tijdige reactie. Wij betreuren het dat Mylan onze poging tot wederhoor niet serieus 
neemt. U geeft geen antwoord op onze vragen, en herhaalt slechts één zin die u ons eerder al 
stuurde. Wij zullen de lezer en de kijker hierover informeren. Mocht u alsnog concrete 
antwoorden willen geven op vragen – zoals over de rol van uw API-leverancier Wanbury – dan 
horen wij dat graag vóór 12 uur vandaag.  

Vriendelijke groeten, 

X 

 

Reactie Mylan is uitgebleven 


