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Meldformulier voor bijwerkingen van geneesmiddelen & vaccins 

 

Geneesmiddelgebruik 

Verdacht geneesmiddel 

Naam  

(en batchnummer bij biologicals en vaccins) 

Dosering Indicatie Startdatum Gebruik aangepast na 
ontstaan bijwerking? (bv. 
gestopt of 
dosisaanpassing) 

     

     

Comedicatie (op het moment van ontstaan bijwerking) 

Naam Dosering Indicatie Startdatum  

     

     

     

     

     

     

 

Bijwerking 

Omschrijving van de bijwerking(en) 

 

 

Begindatum bijwerking: 

Hoeveel tijd na start geneesmiddel ontstond de bijwerking: 

De bijwerking heeft geleid tot:  

(Verlenging van) ziekenhuisopname  nee    ja 

Blijvende arbeidsongeschiktheid of 
invaliditeit 

 nee    ja 

Aangeboren afwijking bij pasgeboren kind  nee    ja 

Levensbedreigende situatie  nee    ja 

Overlijden  nee    ja 

Overige ernstige afwijkingen  nee    ja 
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Beloop, eventuele behandeling en aanvullende informatie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gegevens patiënt  

Geslacht:   Man  

                    Vrouw   

Geboortedatum: Lengte: Gewicht: 

Medische voorgeschiedenis 

 

 

 

 

Gegevens melder  

Naam instelling: 

Naam: 

Adres: 

Postcode + Woonplaats: 

Telefoonnummer:  

E-mailadres: 

 Apotheker    Huisarts    Specialist, namelijk:                                  Anders, namelijk:   

Is er over deze melding al eerder contact geweest met Lareb?   Nee    Ja 

Wilt u een inhoudelijke reactie ontvangen?  Nee    Ja, namelijk per:  E-mail    Post 
 
 

Stuur dit formulier in een envelop zonder postzegel naar: 
Bijwerkingencentrum Lareb, Antwoordnummer 10670, 5200 WB ’s-Hertogenbosch 

 
Bedankt voor uw melding.  

Samen maken we geneesmiddelgebruik veiliger! 
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Privacyverklaring 
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 
 
Bijwerkingencentrum Lareb hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid 
van uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de 
bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie hierover, zie 
de privacyverklaring op www.lareb.nl  
 
Wat doen wij met onze informatie? 
 
Bijwerkingencentrum Lareb verzamelt en analyseert meldingen van bijwerkingen van 
geneesmiddelen en vaccins. Meldingen worden anoniem getoond op de website www.lareb.nl. Ook 
worden deze zonder persoonsgegevens gedeeld met het College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen, de European Medicines Agency en de Wereldgezondheidsorganisatie. Dit heeft als 
doel om de geneesmiddelenveiligheid zowel nationaal als internationaal te kunnen bewaken. 
 
Vragen? 
 
Voor vragen over deze privacyverklaring, waaronder inzage, correctie of verwijdering van uw 
persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via info@lareb.nl. 
 
 
 
 
 
 

http://www.lareb.nl/
mailto:info@lareb.nl

