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Welkom & Opening

• Gathered here are MAH’s (‘registratiehouders’), wholesalers, pharmacists, AIS-
providers, KNMP, VWS and IGJ. Welcome and thank you for joining us!

• Please keep microphones muted

• Questions are most welcome! Please put them in the chat function: we will
answer them at the end of the presentation

• The presentation will be in Dutch. English version of the slides can be requested
via info@nmvo.nl. The slides will be sent to you within a couple of weeks

24 november 2022

mailto:info@nmvo.nl


Wat doet de NMVO?

• Stichting NMVO: faciliteert uitvoering van FMD d.m.v. NMVS
• Opgericht en bestuurd door (vertegenwoordigers van) 4 brancheorganisaties
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Doelstellingen van de NMVO

• Ontwikkelen & onderhouden van uitmuntend werkend systeem

• Kwaliteitsgedreven: volgens GxP-richtlijnen 

• Hulp voor gebruikers bij problemen met het systeem

• Strikte bescherming van gegevens (dataveiligheid) 
-> wij laten ons in 2023 ISO27001 certificeren

• Kennis delen over veelvoorkomende problemen bij alerts 
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FMD: waar staan we nu?

Het systeem werkt goed: afgelopen 3 jaar slechts 1x onverwacht ‘uit de lucht’ 
geweest

Iedereen is aangesloten: alle MAH’s, groothandelaren en apotheekhouden die 
hiertoe verplicht zijn, gebruiken het NMVS

Het systeem doet wat het moet doen: in Slowakije werd begin dit jaar een
vervalsing gevonden dankzij het system

Veel onterechte meldingen (‘alerts’): Nederland heeft allerhoogste alert rate van 
Europa 

Onvoldoende inzicht voor inspectie en apothekers vanwege opzet van systeem
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Alerts: Nederland vs. rest van Europa

24 november 2022

NL:
10.000 
alerts 

per dag



Waarom is een hoge alert rate een probleem?
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Nederland heeft een alert rate van gemiddeld 1%. Dus 1% van alle scans geeft een
melding ‘potentiële vervalsing’. Dat zijn over het algemeen ‘onterechte’ alerts

Iedere onterechte alert kost tijd en geld

Maar, veel erger nog: echte vervalsingen kunnen zo onder de radar blijven!

ONTERECHTE ALERTS MOETEN DUS ZO VEEL MOGELIJK VOORKOMEN WORDEN

Onterechte Alert      =   & &

Alert
MAH moet 

onderzoeken / 
melden

Apotheek moet 
onderzoeken / 
wegklikken / 

melden

Alerts worden 
opgeslagen in 

systemen (AISen, 
NMVS)

Iedere alert kost 
tijd en geld!



Hoe ontstaan alerts en wat valt er tegen te doen?
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• Verkeerde scannerinstellingen bij apotheekhoudende
• Dubbele afmeldingen bij apotheekhoudende

o Central Fill
o Kruisende pakjes / Intercollegiale verstrekkingen

• Overig, vaak bij MAH & Groothandel
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Verkeerde scannerinstellingen bij apotheekhoudende
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• 48% van de alerts ontstaan doordat scanners bij apotheken niet goed staan
ingesteld

• Een verkeerd ingestelde scanner leest de code niet goed. Het NMVS herkent de 
code daardoor niet -> alert

• Heel gemakkelijk op te lossen: scanners goed instellen

De NMVO heeft hier handzame tools voor ontwikkeld
Ga naar https://nmvo.nl/scanner/

Voor meestgebruikte scanners: staat binnen een paar muisklikken goed ingesteld!

https://nmvo.nl/scanner/


Dubbele afmeldingen
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• 39% van de alerts ontstaat door dubbele afmeldingen

• Afmelden betekent: dit medicijn is bij de patiënt. Een medicijn nogmaals (dubbel) 
afmelden, zou dus niet moeten kunnen -> Alert

Wat gebeurt er vaak?
• Pakjes uit Central Fill: niet-opgehaalde CEFI-pakjes gaan in de eigen voorraad
• Meerdere NMVS-aansluitingen in apotheek (bijv. AIS & vulkast): pakjes kruisen
• Intercollegiale verstrekkingen: pakje is al afgemeld in 1e apotheek

Onthoud:
• Alleen degene die als eerste heeft AFgemeld, kan opnieuw kan AANmelden (binnen 10 

dagen!)
• Het helpt om pas af te melden als medicijn aan patiënt wordt overhandigd, niet eerder
• Houd pakjes uit verschillende aansluitingen gescheiden van elkaar
• Markeer pakjes uit Central Fill of vraag AIS om hulp



Overig
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• 5% van dubbele afmeldingen: vaak opengebroken verpakkingen. AIS kan helpen
• 13% van totaal aantal alerts: 

o MAH’s melden niet aan
o Softwareproblemen bij groothandels

--> beide niet structureel, wel zeer grote impact!
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Alerts: wat kunt u verwachten van de NMVO?
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• Goede tools, zoals de scannertool (https://nmvo.nl/scanner)

• Informatie over alerts. Als u niet weet waar de alerts vandaan komen, neem dan 
contact met ons op (info@nmvo.nl). Wij werken ook (project 2023) aan
automatische rapporten met inzichten

• Een verbeterde website met makkelijk vindbare informatie

• Kennisdeling: NMVO spreekt veelvuldig met bijv. KNMP, ketens etc. over hoe 
alerts verminderd kunnen worden

• Maar: als er geen verbeteringen zijn, dan volgt een escalatieprocedure!
o Als systeembeheerder moeten wij ons systeem en de goede werking ervan beschermen
o Na meerdere waarschuwingen en uitblijvende verbetering kan u (tijdelijk) worden afgesloten

https://nmvo.nl/scanner
mailto:info@nmvo.nl


Onvoldoende inzicht voor inspectie
De inspectie (IGJ) moet onderzoek kunnen doen naar potentiële vervalsingen. Dit is 
systeemtechnisch moeilijk bij apotheekhoudenden die via AIS zijn aangesloten

à NMVO gaat onderzoeken of apotheekhoudenden voortaan direct i.p.v. via AIS 
aangesloten kunnen worden
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Onvoldoende inzicht voor apotheekhoudenden
Voor sommige apotheekhoudenden geldt dat het moeilijk te zien is of zij een alert 
scannen en wat hun alert rate is. De NMVO heeft hier de FMD-tool voor
ontwikkeld. De FMD-tool is echter niet altijd prettig in gebruik

àNMVO werkt aan gebruiksvriendelijke rapportages waarmee
apotheekhoudenden automatisch inzicht in alerts en tips voor het oplossen van 
de alerts krijgen
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Financiën: uitgangspunten
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• De NMVO wordt volledig bekostigd door MAH’s. Iedere MAH betaalt 10.000 euro 
per jaar. Factuur voor 2023 is deze week verstuurd

• De NMVO is een organisatie zonder winstoogmerk: geld dat niet gebruikt wordt, 
wordt teruggegeven aan de MAH’s. MAH’s die in 2021 betaald hebben, krijgen
komend jaar 3.200 euro terug van hun fee

• De NMVO streeft een doelmatige besteding na: hoge kwaliteit gecombineerd met 
efficiëntie



Financiën 2022: waar zijn fees aan besteed?

• NMVO Organisatie: inzet op robuustere organisatie (meer vast 
personeel, betere dienstverlening)
• Arvato / NMVS: inzet op continuïteit en een betrouwbaar systeem met 

voorspelbare kosten
• EMVO / Europa: kosten voor het EMVS (Europees systeem voor MAH’s)
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2022 2021 Verschil 
(Prognose) Jaarrekening 

NMVO Organisatie 1.342.581 967.439 375.142 

Arvato / NMVS 1.184.303 1.237.924 
-

53.621 

EMVO / Europa 390.589 403.085 
-

12.496 

Onvoorzien - 50.000 
-

50.000 

Totaal lasten 2.917.473 2.658.448 259.025 



Vooruitblik 2023: waar wordt op ingezet?

• Door hoge inflatie zullen de kosten stijgen: de NMVO 
zet in op desondanks behoud van fee van EUR 10.000
• De ingezette weg van minder tijdelijk, extern personeel 

en meer vast personeel wordt gecontinueerd: van 
projectorganisatie naar procesorganisatie
• Optimalisatie van het NMVS: directe aansluiting van 

apotheekhoudenden voor meer inzicht inspectie & 
apotheekhoudende
• Verdere verlaging van alerts: bieden van tools en hulp
• Blijvend goede relatie met leverancier van het NMVS 

(Arvato): een betrouwbaar systeem voor gebruikers

24 november 2022



6. Afsluiting: vragen
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