
 

 

Schengenverklaring: medische verklaring om medicijnen mee op reis te nemen  

 Medicijnen mee op reis. We staan er vaak niet bij stil maar sommige medicamenten zijn opiaten en 

zijn daarom illegaal in de meeste landen. Met een officiële verklaring kunnen problemen voorkomen 

worden.  

Wat moet ik doen om medicijnen mee te nemen naar het buitenland?  

Niet alle medicijnen mogen worden meegenomen als je  op reis gaat. Sterker nog bepaalde 

medicijnen zoals Ritalin vallen onder de wet verdovende middelen. Het zomaar over de grens 

meenemen van dergelijke geneesmiddelen kan, afhankelijk van het land, leiden tot boetes en zelfs 

gevangenisstraffen. Om dit te voorkomen dien je begeleidende documenten mee te nemen.  

 

Opiaten als medicijn  

Opiaten zijn vooral bekend als genotsmiddel maar ze hebben ook een aantal farmacologische 

werkingen zoals pijnstilling en hoest onderdrukking. Om gebruik te maken van deze eigenschappen 

worden opiaten verwerkt in medicijnen.  

Voorbeelden daarvan zijn: 

 Morfine, Tramadol voor de bestrijding van pijn, Oxazepam, Diazepam als slaap- en kalmeringsmiddel 

en de medicijnen Ritalin of Concerta voor de onderdrukking van ADHD symptomen. (Let op: Dit zijn 

slechts voorbeelden) Ook medicinale cannabis mag niet zomaar worden meegenomen over de grens. 

In de meeste landen is het vervaardigen, in bezit hebben en vervoeren van opiaten net als in 

Nederland streng strafbaar. Op overtreding van deze wetten staan hoge straffen. Er zijn echter een 

aantal uitzonderingen voor medicinaal gebruik van opiaten. Neem je deze medicamenten mee naar 

of van het buitenland dan is daarvoor een ontheffing noodzakelijk in de vorm van een officiële 

verklaring. Naar andere landen reizen met medicijnen die opiaten bevatten, zonder de juiste 

documenten,  is niet alleen strafbaar, het kan zelfs leiden tot langdurige gevangenisstraffen.  

 

Officiële reisverklaring medicijnen  

 De soort officiële, gelegaliseerde verklaring om geneesmiddelen mee te nemen op reis verschilt per 

land. We kennen de Schengen reisverklaring of Engelstalige medische verklaring.  

Beiden zijn maximaal 30 aaneengesloten dagen geldig. Reis je langer dan zijn er twee of meer 

verklaringen noodzakelijk.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Noodzaak van de Schengen reisverklaring  

 Voor landen die het Schengenverdrag hebben ondertekend is een zogenaamde Schengen 

reisverklaring noodzakelijk. De behandelende geneesheer vult op het formulier de gebruikte 

medicatie en de concentratie van de actieve stof in. Het formulier wordt door de aanvrager naar het 

CAK gestuurd welke de aanvraag legaliseert.  

 

Medische verklaring  

Voor niet Schengenlanden is een zogenaamde medische verklaring noodzakelijk. Dat is een heel 

ander document maar met dezelfde functie. Het formulier wordt door de aanvrager naar het CAK 

gestuurd welke de aanvraag beoordeeld. Vervolgens gaat het formulier naar het ministerie van 

Buitenlandse zaken welke het document legaliseert.  

Voor een aantal landen is het nodig om aanvullend met dit document naar de ambassade te gaan 

voor de definitieve toestemming om de medicijnen mee te nemen.  

 

Medicijnpaspoort  

Bij de apotheek kan een zogenaamd medicijnpaspoort worden aangevraagd. Dit laat een 

totaaloverzicht zien van alle medicijnen die iemand gebruikt. Let op: een medicijnpaspoort vervangt 

een Schengen reisverklaring of Engelstalige medische verklaring niet! Reizen met opiaten is 

strafbaar als je uitsluitend een medicijnpaspoort meeneemt. Een medicijnpaspoort is wel handig bij 

verlies van medicijnen in het buitenland of als je een buitenlandse arts bezoekt.  

 

Europees Medisch Paspoort (EMP)  

Het Europees Medisch Paspoort (EMP) kan door de behandeld geneesheer worden ingevuld. Dit 

document laat de aandoening van de patiënt zien en een overzicht zien van alle medicijnen die 

iemand nodig heeft. Let op: een medicijnpaspoort vervangt een Schengen reisverklaring of 

Engelstalige medische verklaring niet! Het Europees Medisch Paspoort (EMP) is echter handig indien 

u aandoening heeft die acuut kan worden of zeer zeldzaam is. Zo kan de arts in het buitenland snel 

worden geïnformeerd.  

 

Tips voor reizen met medicijnen  

* Neem de geneesmiddelen ten alle tijden mee in de originele verpakking.  

* Vraag voor reizen aan de behandelende arts of de medicijnen die u gebruikt opiaten bevatten. Is 

dat het geval, zoek dan op de website van het CAK of er een Schengen reisverklaring dan wel  

Engelstalige medische verklaring noodzakelijk is en vraag deze tijdig aan.  

* Vraag bij de apotheek een medicijnpaspoort aan  

* Vraag een Europees Medisch Paspoort (EMP) aan bij uw huisarts of specialist.  

* Vraag de reisverklaring tijdig aan, liefst vier weken vóór je vakantie begint. 

* Reis je door zowel een Schengen als een niet Schengenland dan dien je zowel de Schengen  

reisverklaring als Engelstalige medische verklaring aan te vragen.  

 


