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1. Opening: Jean Hermans
(voorzitter NMVO)
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1. Opening
• Presentation will be in Dutch. 

o If English version of this slide deck will be distributed at a later moment.
Ø Please inquire at info@nmvo.nl if you would like to receive the English slide deck.

• Vragen tijdens de presentatie?
o Zet ze alstublieft in de chat, we komen er na afloop van de presentatie op terug.
o U kunt ook na de presentatie altijd mailen naar info@nmvo.nl.

• Na afloop zullen de slides worden toegestuurd.
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2. Wat is de NMVO?
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2. Wie zijn de NMVO: Bestuur 
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Jean Hermans Geo Aldershof Carla Vos Jacco Pesser

Bogin, voorzitter BG Pharma, secretaris VIG, penningmeester KNMP, bestuurslid



2. Wie zijn de NMVO: het bureau
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Dorien Verbree Silvia Mourik Jurn Overmars Laurens Koop Romelda Phillip

Iris van Harrewijn                                                   Kees van Oosten René van Opstal 

Directeur Office Manager Hoofd IT (Extern) Data-analist Applicatie beheerder

Support medewerker Compliance Adviseur (Extern) Quality Officer (Extern)



2. Nieuwe directeur NMVO: Dorien Verbree
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• Per november 2021 gestart.

• Voorheen Portfolio Manager bij MN & fractievoorzitter 
VVD in Leiden.

• Ambitie: NMVO verder doorontwikkelen tot stabiele en
professionele organisatie die een goed draaiend 
verificatiesysteem beheert.



2. Wat is de NMVO?

• Brancheorganisaties Bogin, VIG, KNMP en BG Pharma hebben Stichting NMVO 
opgericht om de Falsified Medicines Directive (FMD) in Nederland uit te voeren.

• Dit wordt gedaan middels het beheer van het Nationaal Medicijnen Verificatie 
Systeem (NMVS). Ieder EU-land heeft een NMVO dat een NMVS beheert. Deze 
NMVO’s werken samen.

• De Europese FMD wordt door Stichting NMVO heel precies uitgevoerd. Naar de 
letter van de wet. Daarop kan iedereen vertrouwen, van Inspectie tot apotheker 
en van ministerie tot patiënt.
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2. Wat doet de NMVO?

• Het NMVS signaleert mogelijke vervalsingen en NMVO onderzoekt deze.
o NMVO rapporteert mogelijke vervalsingen (L5 alerts) aan de nationale toezichthouder, de NCA. In Nederland 

is dat de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ).
o Wij rapporteren dagelijks circa 10.000 Level 5 alerts.

• Het NMVS operationeel houden door:
o Aansluiten gebruikers, verwerken mutaties.
o Onderhouden, testen en verbeteren NMVS.

• Gebruikers in staat stellen het systeem te gebruiken.
o Ondersteuning bij problemen.
o Delen van kennis over het systeem.

• Gebruikers helpen de FMD uit te voeren door regelmatig overleg:
o Brussel: Overleg met andere NMVO’s, stakeholders, toezichthouders en EMVO (beheerder van Europese hub).
o Nederland: Overleg/afstemming met IGJ, VWS, nationale stakeholders (bijv. KNMP, NedAIS).
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2. Wie zijn de gebruikers van het NMVS?

Aangesloten gebruikers: 
• Ca. 2500 apotheeklocaties
• Ca. 150 groothandels 
• Ca. 390 Nederlandse MAH’s
• Ca. 80 Software leveranciers

• Elke gebruiker heeft alleen toegang tot eigen informatie, en niet tot de informatie 
van de andere gebruikers van het NMVS

• Alle partijen vallen onder de bescherming van de AVG en Europese Richtlijn 
Bedrijfsgeheimen.
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2. Dataprotectiebeleid

• In het NMVS wordt elke ‘beweging’ van een medicijnverpakking vastgelegd. Ook 
is bekend wie zo’n ‘beweging’ registreert. Dit levert een grote hoeveelheid 
gegevens op. Die zijn commercieel gevoelig en soms ook privacygevoelig.

• In 2021 heeft de NMVO een dataprotectiebeleid opgesteld.

• Uitgangspunt: zeer strikte bescherming van data: 
o Industrie, overheid, toezichthouders of anderen kunnen gegevens alleen krijgen of gebruiken 

als de regelgeving daartoe verplicht.
o De regelgeving verplicht om gegevens uit te wisselen met toezichthouders en aan partijen die 

bij een mogelijke medicijnvervalsing betrokken zijn.
o In overige gevallen worden gegevens niet gedeeld.
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2. Kwaliteitsorganisatie

• Als organisatie uitermate belangrijk de kwaliteit van de systemen te kunnen 
waarborgen.

• QMS is extern ontwikkeld voor de organisatie.

• Het NMVS is volledig GAMP-gevalideerd en wordt volgens deze richtlijnen 
onderhouden.
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2. Relatie tussen EMVO / andere EU-landen en NMVO

• Het Nationale NMVO is onderdeel van groter geheel.
o Ieder land heeft een eigen versie van de blueprint van het NMVS draaien: 29 in totaal.
o Daarnaast is er een EU-Hub, die in stand gehouden wordt door EMVO.

• De 29 landen werken samen met EMVO aan het onderhouden en verbeteren van 
het systeem.
o Nieuwe specificaties voor het systeem worden gezamenlijk opgesteld en getest.
o Wekelijks technisch overleg tussen alle NMVO’s.

15 februari 2022



2. Wat gebeurt er in Europa?

• Nederland is aanwezig in de discussies op Europees niveau.
• Een van de eerste landen die aansloten bij software provider.
• Volledig volgens ‘blue print’ zoals een systeem eruit zou moeten zien.
• De rolopvatting van de NMVO is die van systeembeheerder volgens FMD.
• De verordening is leidend bij ons doen en laten.

• Het algemene uitgangspunt van de NMVO is functionaliteit NMVS beperkt tot wat 
de FMD voorschrijft. Het is een end to end systeem voor het weren en opsporen 
van vervalste medicijnen.
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3. Status systeem: alerts
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3. Waar staan we nu? Alert rate in Europa
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3. Waar staan we nu?

• Ten opzichte van Europa doen we het nog steeds slechter dan gemiddeld.
o December 2021 was het aantal alerts in NL ongeveer 0,87 %.
o Europees gemiddelde 0,21 % alerts.

• We zijn de inhaalslag aan het maken.
o Vorig jaar nog in de ‘rode cijfers’ (meer dan 1% alerts).

• We weten wat de (meest voorkomende) oorzaken zijn en hoe we als NMVO 
kunnen helpen met oplossingen.
• Eindgebruikers moeten er wel zelf mee aan de slag!
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3. Dagelijks ongeveer 10.000 L5 alerts in het Nederlandse NMVS.
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• Ongeveer 55 % is het gevolg van foutief ingestelde scanners.
o Scanner is niet goed geconfigureerd en daardoor ‘gevoelig’ voor bijvoorbeeld 

toetsenbordinstellingen. 
Ø Stuurt hierdoor foutieve data door, hierdoor kan het pakje niet gevonden worden.

o Probleem is wijd verspreid over honderden eindgebruikers in Nederland.

• Ongeveer 35 % is het gevolg van dubbele afmeldingen.
o Grotere eindgebruikers met meerdere NMVS-gebruikers waar ‘stromen’ kruisen.
o Pakjes vanuit de Central Fill die opnieuw in de voorraad komen.

• Ongeveer 10 % zijn overige alerts.
o Fabrikanten waarbij de upload van een batch naar het NMVS niet is gelukt.
o Handmatige invoer / scans niet volledig doorgestuurd vanuit eindgebruiker.



3. Daling in alerts zet door
• Daling in TOTALE alert rate door een

daling in alerts bij zowel aansluitingen
van GROOTHANDEL als APOTHEKEN. 

• Alerts vanuit GROOTHANDEL stabiel.
• Alert rate ligt een factor 10 lager in 

vergelijking met APOTHEKEN.

10 mei 2022

• Alert rate. Bewegend rond de 1%.
• Januari 2022: 0,87 % 
• Augustus 2021: 1,09 % 
• Februari 2021: 1,48 %



3. Wat doet de NMVO om alerts te verminderen?
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• Doorontwikkelen informatieplatform eindgebruikers: FMD-tool.
o Scannertool om scanners te checken (met configuratie-optie veel voorkomende scanners).

Ø Scanners zijn nog steeds de grootste oorzaak van alerts.

• Individuele rapportages voor eindgebruikers die kunnen verbeteren.
o Inzichtelijk maken van mogelijke oorzaken van alerts.

Ø Instructies voor scanner test-tool om scanners te testen.
Ø Inzichten bieden welke producten vaak dubbel worden gescand.

• Periodieke rapportages uitsturen met inzichten.
o Voor AIS-leveranciers (Apotheek Informatie Systeem).
o Apothekersketens.

• Batch detectiesysteem.
o Herkenning van batches die niet zijn geüpload door MAH (en alerts veroorzaken).



4. Projecten 2022

15 februari 2022



4. Ontwikkelingen in 2021: wat hebben we gedaan

• Oplevering ‘eigen’ scanner test-tool
o Hiermee kunnen eindgebruikers controleren of hun scanner goed staat ingesteld.

• Servicemedewerkers aangetrokken
o Vanwege behoefte vanuit de markt: meer ondersteuning bij gebruik van het systeem.

• Dataprotectiebeleid
o Het expliciet maken welke maatregelen het NMVO treft om gevoelige data te beschermen.

• QMS & validatie
o Het waarborgen van een goed werkend systeem
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4. 2022: Interne projecten NMVO

• Verdere vormgeving van service aan eindgebruikers.
o Goed bereikbare organisatie (via telefoon, mail, website).
o Gebruiksvriendelijke tools ter beschikking stellen.

• Ondersteuning bij verlagen van alert rate.
o Meer proactieve uitleg over oorzaak van alerts en mogelijke oplossingen.
o Gebruiksvriendelijke / begrijpelijke rapportages over alerts.
o Snellere (geautomatiseerde en real-time) berichtgeving aan fabrikanten bij batch niet 

geladen in het NMVS.

• Waarborgen kwaliteit.
o Beschrijven van interne processen en deze extern laten controleren.
o Valideren van software om de werking te waarborgen.
o De organisatie laten auditen.
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4. Automatische analyse alertonderzoeken MAH’s

• Flink aantal MAH’s rapporteert alertonderzoeken aan de NMVO (alert@nmvo.nl).

• Meeste MAH’s gebruiken hiervoor een vast format.

• Hierin staat informatie over wat de scan had móeten zijn.
o De NMVO ziet alleen de ‘foutieve’ scan.
o De rapportages bevatten waardevolle informatie die kunnen ondersteunen om het aantal 

alerts te reduceren.
o NMVO leest deze rapportage (deels) geautomatiseerd uit en zoekt hierin naar patronen.

à NMVO heeft hieruit een patroon ontdekt bij een AIS-leverancier waardoor scans 
soms onvolledig naar het NMVS worden gestuurd (missende characters). 

De informatie hierover vanuit MAH’s is nuttig en wordt zeer gewaardeerd!
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4. Uitfasering NMVS Interface versie 3

• Per april 2022 zal Interface versie 3 niet meer worden ondersteund.

• Een Interface versie houdt verband met de verwerking van verschillende 
returnCodes door het systeem, en is dus cruciaal voor de juiste werking.

• Softwareleveranciers dienen een aanpassing te maken in hun software om over 
te gaan naar de nieuwe Interface versie
o Nog niet alle softwareleveranciers hebben de benodigde aanpassingen gemaakt
o De NMVO is in 2020 gestart met informeren van softwareleveranciers over de wijziging

Softwareleveranciers die nog niet klaar zijn om de nieuwe Interface te gebruiken, 
dienen dit zo snel mogelijk te doen
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4. Europees project: Alert Management System

• Het aantal alerts is gigantisch hoog, ook bij 0,01%.

• Registratiehouders weten niet wat te doen met de meldingen, eindgebruikers ook niet.

• Alert Management Systeem bestaat uit Europese aansluiting (hub) voor 
registratiehouders en nationaal systeem voor apothekers en groothandel.

• AMS hub wordt op dit moment ontwikkeld door EMVO. Doel: zorg voor een systeem dat 
de eindgebruiker en de industrie samen de meest voor de hand liggende ‘fouten’ laat 
afdoen. 
o Eindgebruiker en fabrikant in contact met elkaar brengen (anoniem)
o Indien beide partijen het eens over oorzaak: alert afgesloten, verpakking kan door
o Indien een of beiden niet eens: escalatie naar NMVO/IGJ

• Nederland zal het AMS alleen invoeren als de compliance (o.a. dataprotectie) voldoende 
gewaarborgd is

15 februari 2022



5. Begroting stichting NMVO
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6. Afsluiting: vragen
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