
Verzoek wederhoor van Zembla/NRC aan de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
(IGZ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) op 26 oktober 2020 
 
Beste 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 
helft van de door ons geteste pillen metformine (die in Nederland geleverd worden door vijf grote 
farmaceutische bedrijven) vrij is van NDMA. In de andere helft zit deze kankerverwekkende stof 
wel. Onderzocht zijn 50 pillen 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 ng 
respectievelijk 124 ng 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 van Mylan boven de limiet. Behalve bovengenoemde charges zijn dat 
4640195A (sep 22) en 4660378A (sep 21). De andere onderzochte pillen met een aangetoonde 
NDMA-concentratie zaten onder de veilige limiet. 
NRC en Zembla gaan publiceren over deze vervuiling in metforminepillen van Mylan. Wij hechten 
aan een zorgvuldig wederhoor. Dat kan op basis van onderstaande vragen. Wij hopen dat jullie ze 
nauwgezet en zo volledig mogelijk beantwoorden. 
 
Vragen 
Wisten IGJ en CBG van de aanwezigheid van NDMA in metformine-medicijnen die door Mylan op 
de Nederlandse markt zijn gebracht? Zo ja, sinds wanneer weten jullie dat dat? 
Wat hebben jullie met die informatie gedaan? Zijn de toezichthouders in de EU  geïnformeerd? Zo 
nee, waarom niet? Zo ja, wat was de uitkomst? 
Heeft Mylan IGJ en of CBG geïnformeerd over de vervuiling in bovengenoemde partijen (zie 
batchnummers) of andere partijen? Zo ja, wat hebben jullie gedaan? Zo nee, had dat niet 
gemoeten? 
Wat gaan IGJ en CBG doen met de informatie die nu door ons wordt aangeleverd? Worden in 
overleg met Mylan de partijen van de markt gehaald op niveau van groothandel, apotheek of 
patiënt? Zo nee, waarom niet? 
 
 
 
Reactie IJG en CBG op 28 oktober 2020 
 
Hallo X 
 
Hierbij mail ik jullie namens het CBG en de IGJ de antwoorden op jullie vragen; 
 
Medicijnen horen betrouwbaar te zijn, daarom gelden er ook strenge limieten voor 
onzuiverheden, waaronder NDMA. 
 
Vanuit Europa wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijke vervuiling van metformine. 
Fabrikanten hadden hun informatie hierover op 1 oktober jl. ingeleverd moeten hebben. Het blijkt 
dat dit onderzoek meer tijd kost dan verwacht. Deze termijn is daarom in overleg met alle 
Europese lidstaten verlengd tot 15 november omdat we een volledig overzicht van alle 
marktpartijen willen hebben.  
 
Mylan heeft op dit moment nog niet alle resultaten van hun metformine batches ingeleverd. Uit 
de resultaten die zijn ingeleverd blijkt dat deze producten geen NDMA boven de limiet bevatten. 
Mylan heeft resultaten voor één batch aangeleverd die ook door Valisure is getest. Mylan geeft 
daarbij aan dat de NDMA-waarde onder de toegestane limiet zit, Valisure geeft aan dat dit er 
boven zit. Wij gaan uitzoeken hoe dit verschil te verklaren is. 



Het CBG heeft Mylan dringend verzocht de onderzoeksresultaten voor de overige nog niet 
aangeleverde  batches met spoed aan te leveren, uiterlijk op 15 november. Mylan moet verder, 
net als alle andere fabrikanten, alle metformine producten die zij nog op de markt gaan brengen, 
eerst testen op de aanwezigheid van NDMA.  
 
De analysegegevens van NRC/Zembla roepen vragen op, maar wij kunnen op basis daarvan nog 
geen stappen ondernemen. Metformine is namelijk een kritisch product voor de behandeling van 
diabetes, waarmee patiënten niet zomaar kunnen stoppen. Bij een eventuele recall kan een tekort 
aan metformine ontstaan. De voordelen van het gebruik van medicijnen met metformine zijn veel 
groter dan het mogelijke risico van de verontreiniging. Het is daarom essentieel dat het CBG de 
volledige testresultaten van alle marktpartijen krijgt zodat er een totaal overzicht is van de 
Nederlandse marktsituatie en het risico op eventuele tekorten. Deze punten worden zorgvuldig 
meegewogen in het besluit al dan niet over te gaan tot een recall. Ook de resultaten van het 
onderzoek van NRC/Zembla zullen in deze afweging worden meegenomen. 
 
Tot die tijd worden patiënten geadviseerd hun metformine producten van Mylan gewoon te 
blijven gebruiken. We begrijpen dat de uitkomsten van het onderzoek van NRC/Zembla mogelijk 
onrust met zich meebrengt. De overschrijdingen die we hierin zien zijn vervelend en ongewenst, 
maar het gaat niet om een heel groot risico. De limiet van NDMA in metformine is vastgesteld op 
een verwaarloosbaar risico. Wanneer 100.000 patiënten hun hele leven lang de maximale 
dosering van een medicijn gebruiken, waar elke dag de maximale toegestane limiet van de 
onzuiverheid in zit, dan zal er van deze 100.000 mensen mogelijk 1 persoon extra ergens in zijn of 
haar leven een vorm van kanker krijgen. 
 
 


