INFORMATIE BIJ MEDICATIE EN VERPLEEGKUNDIGE MATERIALEN MEE OP REIS
Medicijnen in het vliegtuig
Doe uw medicijnen en spullen voor contactlenzen in uw handbagage. Zo heeft u de medicijnen altijd
bij de hand. In het bagageruim kan het bovendien vriezen. Draag medicijnen liever niet direct op het
lichaam (bijvoorbeeld in een broekzak). Dit kan te warm zijn.
Gebruikt u medicijnen? Denk hier dan van tevoren aan:
•

Neem voldoende medicijnen zelf mee voor de reisperiode (en de week erna). Ook medicijnen
die u eventueel nodig zou kunnen hebben.

•

Neem voldoende en al de verpleegkundige materialen die u gebruikt zelf mee.

•

Controleer de houdbaarheidsdatum van uw medicijnen voordat u op reis gaat.

•

Door sommige medicijnen wordt u gevoeliger voor zonlicht. Dit geldt bijvoorbeeld voor
sommige antibiotica.

•

Laat de medicijnen in de originele verpakking zitten met het etiket erop. Zo is het duidelijk
dat het om een geneesmiddel gaat (en niet om drugs).

•

Vraag uw huisarts om een medicijnpaspoort. Hierin staan alle gegevens over uw medicatie
en over andere zaken zoals allergieën. Handig voor als u naar de dokter, of apotheek moet
op uw reisbestemming.

•

Vraag aan uw huisarts of medicijnen die u wil meenemen onder de Opiumwet vallen. Indien
ja, dan is een Schengenverklaring een vereiste om de medicijnen mee te kunnen nemen op
reis. Zie hieronder.

!LET OP: VOOR OPIUMWETMEDICIJNEN VRAAGT U EEN SPECIALE VERKLARING AAN:
SCHENGENVERKLARING
Gebruikt u een medicijn dat onder de Opiumwet valt? Bijvoorbeeld sterke pijnstillers, slaapmiddelen,
kalmeringsmiddelen of medicijnen tegen ADHD? Dan heeft u bij de douane een speciale verklaring
nodig van een arts. Voor Spanje is dit een ‘Schengenverklaring’. Uw huisarts kan deze aanvraag
Schengenverklaring voor u invullen. Op de volgende website vind u een aanvraag
Schengenverklaring:
https://www.hetcak.nl/HETCAK/media/HetCAK/formulieren/klant/schengen/Schengenverklaring2017.pdf
Alleen het Nederlandstalige deel moet per medicijn die onder de opiumwet valt worden ingevuld. U
kunt deel B invullen. Uw huisarts kan deel A en C van de aanvraag Schengenverklaring invullen.
Indien de geheel door uw huisarts ingevulde aanvraag Schengenverklaring op uiterlijk 4 weken voor
aanvang van uw reis op het adres van stichting Klavervier is, dan regelt Stichting Klavervier als
service, de Schengenverklaring bij het CAK i.o. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (22)
Postbus 84015 2508 AA Den Haag. Deze instantie moet namelijk de aanvraag Schengenverklaring

uiteindelijk goedkeuren. De verantwoordelijkheid voor de juiste reisdocumenten ligt uiteindelijk bij
de vakantiegasten.

