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Den Haag, 3 maart 2022
Betreft: Interface versie NMVS

Geachte [__________],
U bent leverancier van een Apotheek Informatie Systeem (AIS) en/of software die verbinding
maakt met het Nederlands Medicijnen Verificatie Systeem (NMVS). Via deze dienstverlening
zijn uw klanten, apotheekhoudenden of groothandelaren, verbonden met het NMVS.
Om het NMVS goed te laten werken, worden geregeld updates doorgevoerd. Hierbij komt het
periodiek voor dat de interface met het NMVS wordt geüpdatet. Iedere interface wordt minstens
twee jaar ondersteund, ook al verschijnt er in de tussentijd een nieuwe versie van de interface.
Een update van de interface vergt van degenen die aangesloten zijn op het systeem ook
aanpassing. Zo blijven de systemen de vereiste data uitwisselen en wordt voldaan aan
wettelijke en contractuele verplichtingen.
Op dit moment zijn versie 3 en 4 van de interface met het NMVS in werking. Zoals wij u eerder
al enkele malen hebben meegedeeld is het per 1 april 2022 niet langer mogelijk om van
interface versie 3 gebruik te blijven maken. Wellicht heeft u onverhoopt deze communicatie
gemist. Uitfasering van Interface versie 3 houdt in dat communicatie met het NMVS niet langer
mogelijk is via deze interface, daar deze versie sinds augustus 2019 ondersteund is geweest.
Dit is onder andere medegedeeld op de volgende momenten:
• Mail van 13 augustus 2021 vanuit Jurn Overmars
• NedAIS meeting van 7 september 2021
• NedAIS meeting van 30 november 2021
Eén en ander houdt verband met de introductie van interface versie 5, waarvan de
documentatie inmiddels te vinden is op de software development portal.
Uit onze gegevens is gebleken dat nog niet al uw klanten over zijn naar interface versie 4.
Vóór 1 april 2022 moet de software waarmee uw klanten op het NMVS zijn aangesloten,
gebruik maken van interface versie 4. Hierna is het voor uw klanten niet langer mogelijk
gegevens te blijven uitwisselen met het NMVS en voldoen zij niet langer aan hun
wettelijke en contractuele verplichten.
Daarnaast bevelen wij ten zeerste aan ook op korte termijn voorbereidingen te treffen voor
overgang naar interface versie 5. In één keer overstappen van versie 3 naar versie 5 zien wij
als storingsgevoelig en praktisch niet haalbaar.
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Updaten naar een actuele interface is onder meer:
(a) noodzakelijk voor de borging van een goede werking van het NMVS;
(b) een voortvloeisel van de wettelijke en contractuele verplichtingen van de
Apotheekhoudenden en/of groothandelaren die bij u zijn aangesloten en;
(c) een voortvloeisel van uw eigen verplichtingen uit de overeenkomst die u heeft met
NMVO.
Met klem dringen wij er bij u op aan om te zorgen dat vóór 1 april a.s. de relevante systemen
zodanig zijn ingericht, dat deze conform de regelgeving en contractuele verplichtingen kunnen
communiceren met interface versie 4 van het NMVS.
Voor vragen zijn wij uiteraard bereikbaar.
Namens de NMVO,

Dorien Verbree
Directeur Stichting NMVO
info@nmvo.nl
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