
Zembla en NRC hebben onderstaande reacties ontvangen van het CBG en IGJ op 
onze vragen over de aangetroffen vervuilingen van in het diabetes 2 middel 
metformine in het onderzoek van het RIVM.  
 
Reactie  CBG (14-08-2020) 
 
Samples RIVM 
Op verzoek van CBG en IGJ zijn 12 samples van metformine door het RIVM getest op 
NDMA (een nitrosamine onzuiverheid). Van 9 samples staat vast dat deze onder de 
Europees vastgestelde limiet uitkomen. Voor de overige 3 samples bestaat enige 
onzekerheid. Bij deze samples ligt de uitslag rond de limiet. Vanwege de 
meetonzekerheid kan geen volledige zekerheid worden gegeven of het NDMA-gehalte in 
deze de samples net boven of net onder de limiet ligt. 
 
Testen metformine door bedrijven op Europees niveau 
Op Europese schaal is aan alle vergunninghouders van metformineproducten opdracht 
gegeven om zelf onderzoek te doen naar NDMA in batches metformine voor de Europese 
markt en om hierover te rapporteren. De deadline hiervoor is gesteld op 1 oktober 2020. 
Het gaat om een groot aantal producten en batches.  
Zodra alle testresultaten zijn ontvangen zullen het CBG en de IGJ de impact voor de 
Nederlandse markt beoordelen en gepaste acties in gang zetten indien van toepassing. 
 
In juli 2020 hebben de Europese registratie-autoriteiten via de Coordination Group on 
Mutual Recognition and Decentralised Procedures human (CMDh) over het Europese 
onderzoek onderstaande bericht uitgebracht:   
 
Update on nitrosamines in medicines containing metformin 
As announced in the CMDh press release of February and May 2020, national authorities 
continue with the assessment of the impact of recent tests which found NDMA in some 
EU batches of metformin medicines, used for diabetes. While further results from tests on 
metformin in the EU are being awaited, the CMDh re-enforces its message to MAHs given 
in the May 2020 press release and requests that MAHs proactively accelerate ongoing 
work and submit the test results of batches of API and finished products (marketed and 
awaiting release) and the investigation report comprehensive of corrective actions and 
preventive actions at the latest by 1 October 2020, if not already done so. All known and 
potential root causes, including packaging materials utilised and any source of nitrosating 
agents, should be taken into account in the investigation. In line with previous advice, 
patients should continue taking their metformin medicines as normal. The risk from not 
having adequate diabetes treatment far outweighs possible risks from low levels of NDMA 
found in some batches of metformin. As metformin is considered a critical medicine, EMA 
and national authorities are cooperating closely to avoid possible shortages so patients 
can continue to get the treatments they need. 
Bron: 
https://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/cmdh_pressreleases/
2020/07_2020_CMDh_Press_Release.pdf.  
 
 
Aanvullende vragen Zembla/NRC (14-08-2020) met gezamenlijke reactie van 
CBG en IGJ.  
 
   

1) Wanneer heeft het RIVM het onderzoek naar Metformin afgerond? 
Wanneer zijn de resultaten met IGJ en andere stakeholders gedeeld?  

Op 01 mei 2020 hebben wij de resultaten ontvangen van het RIVM. Deze resultaten 
zijn tevens gedeeld met het Europese netwerk via de EDQM.  

  



2) Bij drie samples zijn NDMA vervuilingen aangetroffen die net boven of 
onder de limieten liggen.  

a. Om welke fabrikanten gaat het? Onder welke naam zijn deze drie 
medicijnen op de Nederlandse markt verkrijgbaar?  
Het RIVM heeft aangegeven dat bij de 12 onderzochte monsters de 
gevonden NDMA-waarden een meetonzekerheid hebben van 15%. 
Daardoor staat het bij drie van de monsters niet vast of de als veilig 
beschouwde limiet net niet of niet wel werd overschreden. Omdat dit nog 
niet duidelijk geven wij geen informatie over de fabrikanten of de naam 
van de medicijnen. 

b. Zijn deze drie batches en andere batches van deze drie fabrikanten 
op dit moment op de Nederlandse markt te koop?  
We gaan er van uit dat de geteste batches inmiddels verbruikt zijn, maar 
dit is niet met zekerheid te zeggen. De andere batches zijn nog 
verkrijgbaar. 

c. Worden deze batches gerecalled? Heeft het CBG hierover contact 
gehad met IGJ? Welke acties heeft IGJ ondernomen om patiënten 
te informeren? Als er geen acties ondernomen zijn, waarom niet?  
Op Europees niveau is afgesproken dat er nog geen recalls zullen 
plaatsvinden zolang nog niet alle onderzoeksresultaten bekend zijn. De 
resultaten van de steekproef die het RIVM heeft gedaan geven geen 
aanleiding voor Nederland om van die lijn af te wijken. Metformine wordt 
beschouwd als een zeer belangrijk en onmisbaar geneesmiddel. 
  

3) In het bericht van het CMDh staat dat uit recente tests blijkt dat er in 
sommige EU batches NDMA is aangetroffen. Om welke tests gaat het? 
Hebben er (naast het RIVM onderzoek) nog andere tests plaatsgevonden? 
Graag een toelichting.  
Het gaat hier om testresultaten die zijn ingestuurd door 
handelsvergunninghouders van geneesmiddelen met metformine naar aanleiding 
van de opdracht van het EMA / de nationale registratieautoriteiten. (zie ons 
eerdere antwoord, e-mail van 14 augustus).  
  

4) Mbt het grotere Europese onderzoek:  
a. Waarom is er niet voor gekozen om een onafhankelijk onderzoek 

naar de NDMA vervuiling uit te laten voeren? Nu testen fabrikanten 
hun eigen producten?  

De fabrikant is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geneesmiddelen. Het is 
daarmee passend dat de bedrijven dit onderzoek zelf uitvoeren en de resultaten 
met de autoriteiten delen. Onderdeel van de verplichtingen die bedrijven hebben 
is het testen van partijen geneesmiddelen aan de vereisten zoals opgenomen in 
het registratiedossier. De IGJ en de Europese collega-organisaties houden er 
toezicht op of de bedrijven die verantwoordelijk op juiste wijze nemen.  

Daarnaast wordt de kwaliteit van de geneesmiddelen na toelating op de markt 
getoetst door middel van steekproefsgewijze onafhankelijke post-marketing 
onderzoek. Hierbij wordt onderzocht of geneesmiddelen die op de markt zijn 
voldoen aan de specificaties die zijn geregistreerd bij de aanvraag voor de 
handelsvergunning. Dit vindt zowel in Europees verband plaats, in het netwerk 
van officiële controlelaboratoria (OMCL’s, zoals het RIVM) als nationaal. In 
Nederland worden de nationale onderzoeken ook uitgevoerd door het RIVM. Dit 
grote Europese onderzoek naar duizenden batches metformine én het afgeronde 
RIVM onderzoek is wat er loopt / is gedaan. 
  



b. Ik lees dat de deadline voor de fabrikanten 1 oktober 2020 is. 
Wanneer zullen de resultaten gepubliceerd worden?  

Fabrikanten moeten hun testresultaten van batches van het eindproduct (het 
geneesmiddel) indienen bij de registratieautoriteiten. Daarnaast moeten ze  een 
onderzoeksrapport opleveren met alle (preventieve) maatregelen. Mocht naar 
aanleiding van de testresultaten actie nodig zijn (zoals een terugroepactie) dan 
zullen CBG en IGJ  hier gericht over communiceren richting patiëntenorganisaties, 
beroepsgroepen en andere stakeholders.  

5) Het onderzoek is vertraagd. Op 6 maart werd gepubliceerd dat de 
bepaling van nitrosamines ingewikkelder bleek dan verwacht. 
Ondertussen maakt de FDA bekend dat er meerdere Metformin producten 
van verschillende leveranciers teruggeroepen worden waarbij mogelijk 
de NDMA limieten zijn overschreden. Hoe kan het dat de FDA en de 
Amerikaanse producenten geen moeite hebben om de nitrosomine 
concentraties te bepalen en de Europese partijen wel?  

Je kunt hierover contact opnemen met het EMA. 

  
6) Mbt de door de FDA bekend gemaakt recalls:  

a. Zijn de in de VS gerecalled producten ook in Nederland op de 
markt?  

  
De betrokken partijen (batches) zijn niet op de Nederlandse markt gekomen. 
  

b. Fabriceren de betroffen producenten van de gerecallede producten 
ook Metformin geneesmiddelen voor de Nederlandse markt?  
  

Een van de vijf fabrikanten produceert ook voor de Nederlandse markt, maar dat 
betreft dus niet producten/partijen die in de VS teruggeroepen zijn. 

  
7) Hanteren de FDA en de Europese toezichthouders dezelfde NDMA limieten 

voor Metformin? Ja, dat is 96 nanogram/dag. Dat betekent een limiet van 0.032 
ppm voor metformine immediate release tabletten en 0.048 ppm voor metformine 
modified release tabletten. Het verschil in limiet zit in de maximale dagelijkse 
dosering, daarom geldt er een iets hogere limiet voor de modified release 
tabletten. 

 
Reactie IGJ (7-08-2020) 
  

Nav je vraag over de metforminevervuiling vastgesteld met het onderzoek van het 
RIVM: 

  
Het onderzoek van de RIVM is een klein onderzoek, vooruitlopend op een veel 
groter Europees onderzoek naar de mogelijke vervuiling van metformine met 
NDMA. Voor dat Europese onderzoek moeten alle vergunninghouders al hun eigen 
medicijnen onderzoeken, dus ook medicijnen met metformine. De limiet is 
vastgesteld op een verwaarloosbaar risico (een verwaarloosbaar risico is volgens 
de internationale ICH M7 richtlijn als volgt samengesteld; 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, 1 persoon extra ergens in zijn of haar leven een 
vorm van kanker krijgen.)  



Een mogelijk overschrijding van de limiet binnen de meetfout levert geen 
betekenisvolle verhoging van dit risico op. Omdat er geen sprake is van een acuut 
risico, en patiënten niet zo maar met deze medicijnen kunnen stoppen, wordt 
gewacht op uitkomsten van het Europees gecoördineerd onderzoek. Pas zodra alle 
testresultaten zijn ontvangen kunnen het CBG en de IGJ de impact voor de 
Nederlandse markt beoordelen en de waar nodig de gepaste acties ondernemen. 

 
 
Vraag aan IGJ (7-09-2020) 
 

Beste X,  
  

Je schrijft: Omdat er geen sprake is van een acuut risico, en patiënten niet zo 
maar met deze medicijnen kunnen stoppen, wordt gewacht op uitkomsten van het 
Europees gecoördineerd onderzoek.  

  
Uit het rivm onderzoek blijkt nou juist dat er 9 metformines zijn die wel onder de 
limiet blijven. Hoezo dan het argument dat patiënten ‘niet zomaar kunnen 
stoppen’? Er is een schoner alternatief dus. 

  
Graag jullie reactie. 

 
Reactie IGJ  (7-09-2020)  
  

Zoals hieronder gemeld; 
De limiet is vastgesteld op een verwaarloosbaar risico (…) Een mogelijk 
overschrijding van de limiet binnen de meetfout levert geen betekenisvolle 
verhoging van dit risico op. Omdat er geen sprake is van een acuut risico, en 
patiënten niet zo maar met deze medicijnen kunnen stoppen, wordt gewacht op 
uitkomsten van het Europees gecoördineerd onderzoek 

 
  
Vraag aan IGJ (7-08-2020) 
  

Maar de patiënten hoeven niet te stoppen want er is ook metformine die onder de 
veilige limiet blijft,  toch?  
Ga daar svp concreet op in, dank. 

  
 
 
Reactie IGJ (8-09-2020) 

We hebben de uitkomsten voor de gehele Nederlandse markt nodig om te kunnen 
beoordelen of en zo ja voor welke metformine-producten dan maatregelen nodig 
zijn en welke. En voor welke metformineproducten dus niet; die dus na een 
eventuele terugroepactie op de markt kunnen blijven als alternatief. Het Europees 
onderzoek is veel uitgebreider en resultaten worden eind dit jaar verwacht. 

 
 
Reactie IGJ (9-09-2020) 
 

De Inspectie laat weten: het metformineonderzoek was “niet voor publicatie 
bedoeld, maar alleen voor onszelf, om een grof beeld te krijgen van de situatie in 
Nederland.” 

  
  


