
In Nederland brengen vijf fabrikanten het medicijn Metformine op de 
markt.  We hebben aan deze producenten gevraagd of ze NDMA 
verontreinigingen in hun producten hebben aangetroffen en wat bij de 
bedrijven bekend is over de resultaten van het RIVM onderzoek. 
Hieronder alle reacties van de bedrijven.  

Verzoek wederhoor aan fabrikanten: 

Geachte X, 

Voor het televisieprogramma Zembla ben ik bezig met een onderzoek naar 
mogelijke NDMA verontreinigingen in metformineproducten. Bedrijf X heeft 
metformineproducten voor de Nederlandse markt geregisterd die op dit moment 
ook voor consumenten verkrijgbaar zijn. Ik ben bezig de huidige kennis over de 
aangetroffen NDMA levels in metformineproducten op de Nederlandse markt in 
kaart te brengen. Hiervoor wil ik u graag verzoeken om onderstaande vragen te 
beantwoorden.  

1. Onderzoek door bedrijf X 
a. Heeft bedrijf X verontreinigingen van NDMA in batches van uw 

metformineproducten aangetroffen die bestemd zijn of waren voor 
de Nederlandse markt of op de Nederlandse markt zijn gekomen?  

b. In het geval bedrijf X in deze batches een vervuiling met NDMA 
heeft aangetroffen, wat zijn de hoogste NDMA levels die gevonden 
zijn? 

c. Hoeveel batches/monsters heef bedrijf X op NDMA gecontroleerd die 
bestemd zijn of waren voor de Nederlandse markt of op de 
Nederlandse markt zijn gekomen?  

d. Sinds wanneer test bedrijf x hun metformineproducten specifiek op 
mogelijke vervuilingen met NDMA?  

 

2. Onderzoek door RIVM 
a. Het RIVM heeft 12 monsters van metformineproducten onderzocht. 

Zijn er monster van bedrijf X metformineproducten in dit onderzoek 
geanalyseerd?  

b. In het geval monsters van Sandoz zijn onderzocht, wat waren de 
concrete resultaten? 

c. We begrepen van het RIVM dat er meerdere monsters de uitslag 
rond de limieten ligt. Is/zijn in één of meerdere monster(s) van 
bedrijf X NDMA level(s) geconstateerd die net boven of net onder de 
door toezichthouders als veilig beschouwde limieten liggen?  

 

Graag zie ik de reactie van bedrijf X voor a.s. vrijdag, 31 augustus 2020, 
tegemoet.  

Mocht u vragen hebben over dit verzoek kunt u me uiteraard bellen of mailen. 

 

Reactie: Teva, 25-08-2020 



1. Onderzoek door Teva  
a. Nee 
b. Niet van toepassing 
c. Alle sterktes metformine zijn getest, 500, 850 en 1000 mg en alle 

resultaten voldoen aan de Europese norm. 
d. Gelijk sinds de publicatie van de EMA in September 2019 heeft Teva 

testen opgezet voor metformine. 
 

2. Onderzoek door RIVM  
a. Is niet bekend en het RIVM of IgJ heeft ons niet geïnformeerd 
b. Niet van toepassing 
c. Is niet bekend 

 

Aurobindo: 28-08-2020 

1. Research by Aurobindo  
"As requested by the CMDh to all MAH which produce metformin tablets in 
the EU, Aurobindo submitted the results of testing of finished products and 
APIs for NDMA for each batch of finished product awaiting release or 
already on the Dutch market in January 2020. 

"As extra precaution, Aurobindo already tests each batch of externally 
sourced APIs for NDMA." 

2. Research by RIVM 
"Aurobindo has not received a request to have samples tested by RIVM." 

 

Sandoz: 28-08-2020 

1.  Research by Sandoz 

a) At Novartis, the quality of our products remains our number one priority 
and we are committed to ensuring that all our marketed products meet 
the highest quality standards. Our products are fully compliant with 
regulatory requirements as well as internal criteria.  In the Metformin 
case, we use the same formulation, packaging and API for the European 
market. In this case, there is no specific Dutch appointed batch.  

b)  Based on our internal data, we can confirm compliance of our tested 
metformin products with all applicable regulatory requirements as well as 
internal criteria. 

c) N.A (1) 
d) At Novartis, the quality of our products remain our number one priority 

and we are committed to ensuring that all our marketed products meet 
the highest quality standards. Our products are fully compliant with 
regulatory requirements as well as internal criteria. We are also committed 
to ensuring the highest standards and developing advanced ways of 
testing to improve the reliability and the accuracy of the test results in 
order to respond as effectively as possible.  (Background information, we 
are applying a specifically enhanced GC-MS/MS method which is more 
specific than then published methods as HS-GC-MS or GC-MS/MS). 



 

2. Research by RIVM 

a) Yes, we had 3 products checked, the 500, 850 and 1000 MG 
b) Metformine 500  and Metformine 1000 MG: not detectable. 

Metformine  850 MG: 0.032 PPM. This is lower than the allowed limits but 
we cannot comment on the methodology used. There is a risk of false 
positive results due to the potential in situ formation of NDMA in the GC-
MS/MS or HS-GC-MS analysis when those chemical reactions are not 
specifically stopped in the analysis.  We are testing every batch via 
enhanced GC-MS/MS method on NDMA before we release the API. Based 
on our internal data, we can confirm compliance of our tested metformin 
with all applicable regulatory requirements as well as internal criteria.  

c) See b. Please do consider that we are maintaining a very open and 
transparent communication with the relevant Health Authorities and 
informing them of any nitrosamines presence. 

 

Reactie Mylan, 7-09-2020 

Mylan zet zich in voor patiëntveiligheid en blijft, samen met anderen in de 
branche, nauw samenwerken met het Europees Geneesmiddelenbureau 
(EMA) om de lopende onderzoeken met betrekking tot nitrosamine-
onzuiverheden te toetsen. Het metformineproduct van Mylan in Europa 
wordt geleverd door een externe fabrikant die momenteel een 
risicobeoordeling uitvoert, inclusief analytische testen van het 
gedistribueerde product. Tot op heden heeft de derde partij geen 
kwantificeerbare niveaus van NDMA geïdentificeerd voor tot dusver geteste 
batches die in Nederland zijn verspreid. We delen de 
risicobeoordelingsgegevens met EMA volgens de brancherichtlijnen die zijn 
opgesteld voor houders van handelsvergunningen en zullen voldoen aan 
de vereiste maatregelen die op basis van de voortdurende beoordeling van 
deze industrie-brede situatie door het bureau genomen worden. Verder 
heeft Mylan strikte processen en procedures om de veiligheid en kwaliteit 
te waarborgen van producten die we van derden ontvangen. 

 

Centrafarm  

Centrafarm heeft op herhaaldelijke verzoeken niet gereageerd.  


