
Hoe kan ik deelnemen?

Uw behandelaar of uw apotheek heeft u 

deze folder gegeven. U kunt zich nu zelf 

aanmelden via: 

www.mijnbiologischmedicijn.nl 

U leest hier ook meer informatie. 

E: info@mijnbiologischmedicijn.nl

T: 073 64 69 700

Meld 
uw ervaring met 

biologische medicijnen

mijnbiologischmedicijn.nl

Deelnemende ziekenhuizen
- Academisch Medisch Centrum (AMC)

- Franciscus Gasthuis en Vlietland

- HagaZiekenhuis

- Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ)

- Medisch Spectrum Twente

- Radboud universitair medisch centrum

- Reade | Reumatologie

- Sint Maartenskliniek

- Ziekenhuis Groep Twente 

Deelnemende registers
- DREAM-RA

- IB-DREAM

- SpA-Net

- TREAT
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Biologisch medicijn  

Abatacept 

Adalimumab 

Anakinra 

Brodalumab 

Canakinumab 

Certolizumab pegol 

Dupilumab 

Etanercept 

Golimumab 

Guselkumab 

Infliximab  

Ixekizumab 

Natalizumab 

Rituximab 

Sarilumab 

Secukinumab 

Tocilizumab 

Ustekinumab 

Vedolizumab 

Voor wie is deze folder?

U kunt deelnemen als u één van deze middelen 

gebruikt:



Bijwerkingencentrum Lareb

Wij zijn het kenniscentrum voor 

bijwerkingen van genees middelen en 

vaccins in Nederland. Wij signaleren risico’s 

van het gebruik van geneesmiddelen  

in de dagelijkse praktijk en genereren en 

verspreiden kennis hierover. 

U gebruikt een biologisch medicijn. Medicijnen 

zijn onderzocht op veiligheid. Maar soms kunnen 

mensen bijwerkingen ervaren. Dit geldt ook voor 

biologische medicijnen.

Veelvoorkomende bijwerkingen

Pijn op de injectieplaats en infecties, zoals 

longontsteking, zijn veelvoorkomende 

bijwerkingen van biologische medicijnen. 

Wij vragen u om deze ervaringen, inclusief de 

behandeling en belasting, met ons te delen.  

Ook als u andere bijwerkingen of geen 

bijwerkingen ervaart, willen we dat graag 

weten.

Samen maken we medicijngebruik 
veiliger

Door ervaringen van patiënten op één centraal 

punt te verzamelen, herkennen we sneller 

bijwerkingen. Bijwerkingencentrum Lareb 

analyseert deze ervaringen en deelt nieuwe 

kennis met geneesmiddelenautoriteiten, 

zorgverleners en patiënten.

Wat is mijnbiologischmedicijn.nl?

Na aanmelding via de website 

mijnbiologischmedicijn.nl, ontvangt u elke twee 

maanden per e-mail een bericht dat er een 

vragenlijst voor u klaarstaat.  

De vragen gaan over uw ervaringen met het 

biologisch medicijn en mogelijke bijwerkingen.  

Het invullen per vragenlijst duurt 5-15 minuten. 

Dit noemen wij de monitor biologische 

medicijnen. 

U kunt op elk moment stoppen met deelname, 

zonder opgave van redenen. 

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. 

Meer informatie hierover vindt u in de privacy-

verklaring op mijnbiologischmedicijn.nl. 

Deel uw ervaring met biologische medicijnen. Dat is belangrijk!


