
 
 

 

- Factsheet - 

 

500.000 Nederlanders bestellen medicijnen online. Websites om medicijnen te bestellen leveren echter 

vaak vervalste medicijnen. Deze onbetrouwbare websites zijn moeilijk te herkennen. Omdat de neppillen 

risico’s voor de gezondheid met zich meebrengen, is het ministerie van VWS de campagne ‘ 

internetpillen’ gestart om mensen te waarschuwen. 

 

Nep webshop  

Via de (nep) online apotheek www.medi-plaza.nl konden geneesmiddelen besteld worden. Bij de 

daadwerkelijke handeling om te bestellen, kregen de bezoekers een mededeling dat het een nep 

webshop was. De webshop was in opdracht van het ministerie van VWS gebouwd om aan te tonen hoe 

makkelijk het is om bedrogen te worden.  

De volgende resultaten kunnen gemeld worden naar aanleiding van deze toch wel ongebruikelijke 

manier van voorlichten:  

• 5124 unieke bezoekers hadden de intentie om geneesmiddelen online te bestellen 

• Naar schatting zijn door de nep webshop 161.500 onveilige pillen niet besteld 

• De nep webshop haalde de top 3 van zoekmachines voor slaappillen en antidepressiva 

• Medi-Plaza.nl trok ruim 18.000 bezoekers 

• 90% van de bezoekers zocht actief naar medicijnen 

• Meer dan 65% van de bezoekers bezocht meerdere pagina’s 

• Door ingrijpen in zoek- en aankoopgedrag kwam de boodschap het beste aan 

• Bezoekers reageerden met: ‘ ik schrik er wel van’ en ‘ de website leek net echt’ en ‘ ijzersterk’  

 

Online geneesmiddelen bestellen 

• Het is in Nederland verboden om receptgeneesmiddelen  zonder recept aan te bieden. 

• Verkopers van medicijnen waarvoor in Nederland een recept nodig is, mogen deze medicijnen niet 

zonder recept leveren aan particulieren in Nederland. Dus ook niet als er voor het betreffende 

medicijn in het buitenland geen recept nodig is. 

• Het is lastig om de betrouwbaarheid van buitenlandse online aanbieders te checken.  

• Betrouwbare online apotheken staan op de publiekswebsite van de apothekerskoepel: 

www.apotheek.nl.  

• Receptmedicijnen mogen nooit in de aanbieding zijn. Dat is in Nederland verboden.  

 

Neppillen gevaarlijk voor gezondheid 

• Vervalste medicijnen zijn gevaarlijk omdat de kwaliteit en samenstelling niet zijn gewaarborgd. 

Effecten op de gezondheid zijn dan ook niet te voorspellen en kunnen levensgevaarlijk zijn. 

• Als er al werkzame stoffen in de neppillen zitten, zijn vaak de verhoudingen afwijkend ten opzichte 

van de originele medicijnen.  


