Jaarverslag 2019

1. Terugkijken en vooruitzien
Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten van Lareb in 2019.
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Grafiek 1. Aantal meldingen per jaar van patiënten en zorgverleners 2001-2019
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2 Kengetallen 2019

Zo worden de geregistreerde bijwerkingen in de patiëntvolgsystemen DREAMRA (reumatoïde artritis) sinds 2015 en IBDREAM (inflammatoire bowel) sinds 2019 automatisch naar
Lareb doorgemeld. In 2019 betrof dit 258 meldingen vanuit DREAMRA. Vanuit IBDREAM
betrof dit meer meldingen, namelijk 899, omdat al eerder geregistreerde bijwerkingen ook
zijn doorgemeld. Deze ‘registermeldingen’ zijn meldingen van zorgverleners. Zonder deze
‘registermeldingen’ zou het aantal meldingen van zorgverleners wederom zijn afgenomen.
In 2019 was er een forse stijging van het aantal meldingen van bijwerkingen van vaccins
(bijna 37%.) Deze stijging is in lijn met de toename van het aantal gegeven vaccinaties
vergeleken met 2018. De reden hiervoor is de meningokokken ACWY-(inhaal)campagne en
een toename van het aantal HPV vaccinaties (bron RIVM). Daarnaast was er ook een verdubbeling van het aantal meldingen na griepvaccinatie. Dit zijn relatief wel meer meldingen,
omdat het aantal verstrekte vaccins verglijkbaar is met 2018.

2019

2018

verschil%

Totaal aantal meldingen geneesmiddelen en vaccins:

34.749

33.890

3%

A. meldingen patiënten en zorgverleners*

14.208

12.086

18%

20.541**

21.804

-6%

> meldingen patiënten

9.223

7.625

21%

> meldingen zorgverleners

4.995

4.474

12%

10.925

9.801

11%

> meldingen vaccins

3.123

2.287

37%

> non registered ***

181
175

228

-23%

Analyses besproken met CBG

65

52

25%

Signaleringen

30

27

11%

1.648

1.884

-13%

632

302

109%

512

445

15%

1.421

1.467

-3%

Publicaties

78

98

-20%

Media-aandacht

60

62

-3%

2.137

1.911

12%

6

5

20%

Aantal onderwijsmomenten

61

67

-9%

Aantal presentaties

13

22

-41%

Lareb stands

11

8

38%

594.015

425.993

39%

B. meldingen van farmaceutische bedrijven
Onderverdeling meldingen A (rechtstreeks bij Lareb
ontvangen meldingen)
naar meldgroep:

Naast het CBG, worden ook de NVWA en de IGJ geïnformeerd over meldingen en signaleringen over producten waarop zij toezicht houden, en daarmee ondersteunt Lareb ook hen
in hun taken. Met de IGJ worden meldingen en signaleringen gedeeld indien het illegale
geneesmiddelen, doorgeleverde bereidingen, meldingen op basis van named-patient-use,
device- of kwaliteitsproblemen of medische hulpmiddelen betreft. De NVWA wordt geïnformeerd als het gezondheidsproducten betreft die onder de Warenwet vallen.

naar soort:
> meldingen geneesmiddelen

Analyses

In 2019 zijn noodzakelijke veranderingen in het proces van beoordelen en signaaldetectie
verder doorgevoerd (zie ook hoofdstuk 5).

LIM nieuwe inclusies:
> geneesmiddelen
> griepvaccinatie
TIS monitoring zwangerschappen (pREGnant)
Aantal informatievragen bij TIS

Bijwerkingen infovragen telefoon en email (zonder TIS)
Aantal nieuwsbrieven

Websitebezoeken

* getal kan lager liggen dan het totaal ‘naar meldgroep’ en het totaal ‘naar soort’ omdat één melding kan zijn gedaan
door zorgverlener én patiënt en één melding kan gaan over een verdacht geneesmiddel én vaccin
** getal kan licht afwijken van het werkelijke aantal door late FU van MAH waardoor melding uit 2018 wordt “replaced”
door FU in 2019
*** betreft vitamines, herbals, homeopatische middelen en andere niet-geregistreerde middelen
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3 Geneesmiddelen- en vaccinveiligheid
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De meldingen vanuit de farmaceutische industrie (MAH) worden automatisch vanuit EMA
naar Lareb doorgestuurd, om zo een volledig inzicht in alle Nederlandse meldingen te krijgen. Op die manier worden alle meldingen meegenomen voor signaaldetectie. Ten opzichte
van 2018 is het aantal meldingen van de farmaceutische industrie in 2019 licht gedaald.

Lareb Intensive Monitoring
Lareb volgt het optreden van bijwerkingen van een aantal geneesmiddelen ook actief met
Lareb Intensive Monitoring (LIM). Patiënten worden bij het gebruik van een geneesmiddel
gedurende een langere periode gevraagd, via web-based vragenlijsten, naar het optreden
en het beloop van bijwerkingen. Het doel van LIM is om meer inzicht te krijgen in de frequentie, de tijdsrelaties en het beloop van de bijwerkingen.

Lareb analyses en overzichten indien ze van mening is dat dit bijdraagt aan de voorlichting en duiding
van risico’s van geneesmiddelen, vaccins en andere gezondheidsproducten.

2019 is het laatste jaar dat gebruikers van nieuwe orale anticoagulantia met LIM zijn gevolgd. De resultaten hiervan zijn meegenomen in de op verzoek van het CBG gemaakte
overviews van bijwerkingen van deze geneesmiddelen.
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De resultaten van de jaarlijkse monitoring van het griepvaccin worden meengenomen in de
rapportage over bijwerkingen van het griepvaccin.

Meldingen

Grafiek 2. Totaal
aantalaantal
meldingen
2001 – 2019 2001 – 2019
Grafiek
2. Totaal
meldingen

LIM is ook ingezet voor de veiligheidsbewaking van de nieuwe meningokokken vaccins (14
maanden en 14 jaar) en enkele lopende gesubsidieerde projecten (zie hoofdstuk 6).

Analyses en signaleringen

Totaal

Ervaren artsen en apothekers bespreken tijdens het wetenschappelijk overleg wekelijks de
interessante nieuwe meldingen. Meldingen over bijwerkingen worden nader geanalyseerd
en waar nodig worden signaleringen doorgegeven aan het CBG en (indien relevant) aan
VWS, het RIVM, de IGJ of de NVWA.
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Samen met het CBG is een meer dynamische, meer flexibele en intensievere informatie-uitwisseling en samenwerking over mogelijke signaleringen ingevoerd. Door deze ontwikkeling komen signaleringen en de vervolgstappen sneller tot stand. Ook is er een verbetering
van de kwaliteit.
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Alle binnengekomen meldingen controleert Lareb op volledigheid en mogelijke onduidelijkheden.
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Het aantal analyses is lager dan in 2018 en het aantal signaleringen hoger. In totaal zijn er
175 analyses ingezet en 65 analyses met hoge signaalwaarde zijn besproken met het CBG.
Naar aanleiding van vijf analyses waarover geen signalering is geschreven zijn andere acties
ondernomen, namelijk het informeren van het binnen Europa verantwoordelijke land (RMS/
Rap/LeadMS) of het verzoek aan de fabrikant (MAH) om het mee te nemen naar de volgende veiligheidsrapportage (PSUR/PSUSA).
Er zijn 30 signaleringen uitgewerkt en gepubliceerd. Hiervan zijn er 22 gerapporteerd aan
het CBG inclusief de Commissie Praktijk.

doorgestuurd, om zo een volledig inzicht in alle Nederlandse meldingen te krijgen. Op die manier
worden alle meldingen meegenomen voor signaaldetectie. Ten opzichte van 2018 is het aantal
meldingen van de farmaceutische industrie in 2019 licht gedaald.
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Voor IGJ werden er vier periodieke overzichten over doorgeleverde bereidingen gemaakt en
vier over meldingen op basis van named-patient use. Opmerkelijk is dat het aantal signaleringen voor de NVWA is gestegen naar zes (twee in 2018). Ook het aantal signaleringen over
vaccins is gestegen. Naast het jaarrapport in het kader van het RVP en een rapportage over
de griepvaccinatie, werden overzichten over het Nimenrix® en Vaxelis® vaccin gemaakt en
drie signaleringen over Nimenrix®. Deze zijn zowel aan het CBG als het RIVM gerapporteerd.
Het aantal database screenings is nog steeds beperkt in 2019 omdat er nog aanpassingen
aan de nieuwe screeningsmodule nodig waren, waardoor er nog niet op grote schaal screenings gedaan konden worden.

4 Teratologie Informatie Service

4. Teratologie Informatie Service
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Bijlage 1 geeft een overzicht van de gepubliceerde signaleringen in 2019.

In 2019 heeft de Teratologie Informatie Service 1421 informatievragen beantwoord. In grafiek 3 is te
In 2019 heeft de Teratologie Informatie Service 1421 informatievragen beantwoord. In grazien wat de achtergrond van de vragenstellers is.
fiek 3 is te zien wat de achtergrond van de vragenstellers is.
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Op haar website en in digitale nieuwsbrieven geeft Lareb informatie over bijwerkingen. In
2019 is de nieuwsbrief Bijgelicht driemaal uitgebracht, de internationale nieuwsbrief tweemaal en de TIS nieuwsbrief eenmaal. In totaal hadden de nieuwsbrieven 16.121 ontvangers.

2%

In 2019 zijn 78 publicaties gerealiseerd, zowel in nationale als internationale tijdschriften
(Bijlage 2). Daarnaast verscheen Lareb 60 keer in diverse media. In onder andere vak- en
dagbladen en tijdschriften verscheen 17 keer een bericht. Ook kwam Lareb 10 keer op radio
of tv.

4%

2%

1%

Verloskundigen
Gynaecologen

4%

Apothekers

24%

6%

Huisartsen
Specialisten

7%

Van de meldingen van bijwerkingen na vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma is over
het voorafgaande jaar (2018) een verslag verschenen. Ook van de bijwerkingen, gemeld na
griepvaccinatie, is er na afloop van de seizoensvaccinatie (2018/2019) een verslag gemaakt.

Particulier
Lactatie-/ verpleegkundigen

9%

Psychiater

26%

Overig

15%

Over bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins zijn 2.137 informatievragen beantwoord. Dit aantal is met 12% gestegen t.o.v. het vorige jaar.

Organisaties
Onbekend

In 2019 waren er op de Lareb website bijna 600.000 websitebezoeken van unieke gebruikers. Dit is vergeleken met 2018 een stijging van 39%. Deze unieke gebruikers hebben op de
website tijdens hun bezoeken ruim twee miljoen pagina’s bezocht hetgeen ruim 50% meer
is. Met name de (nieuwe) TIS pagina’s worden relatief vaak bezocht. Dit betreft ongeveer een
derde van de paginabezoeken.
Daarnaast zijn er 61 bijdragen geleverd aan onderwijs en is er 13 keer een presentatie aan
voornamelijk zorgverleners gegeven. Lareb was 11 keer aanwezig met een informatiestand
op bijeenkomsten van zorgverleners of patiëntenorganisaties.

Een kerntaak van TIS is het monitoren van zwangerschappen waarbij een blootstelling aan
een geneesmiddel heeft plaatsgevonden. Binnen het zwangerschapsregister pREGnant
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vooral via verloskundigen- en gynaecologenpraktijken in pREGnant geïncludeerd

Voor inbedding van pREGnant in de Geboortezorg zijn voorbereidende stappen gezet zoals
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5 Organisatie en management

Algemeen
•

Organisatie
In 2019 zijn de noodzakelijke veranderingen in het proces van beoordelen en signaal
detectie verder doorgevoerd. Uitgangspunten daarbij waren:

Lareb is gecertificeerd voor de nieuwe ISO 9001:2015, de norm op het gebied van
kwaliteitsmanagementsysteem. Lareb voldoet aan de Europese Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG). Lareb is ook gecertificeerd voor NEN7510-2017, de norm
voor informatiebeveiliging in de zorg.
De Klinische Adviesraad, die klinische advisering geeft bij meldingen, analyses en signaleringen, kwam in 2019 twee keer bij elkaar en de leden werden tussendoor regelmatig
geraadpleegd.
Het Algemeen Bestuur van Lareb vergaderde zes keer in 2019.
Relevante onderwerpen worden tijdens de vergadering besproken conform het
directiestatuut.
Het jaarverslag is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van directie en het bestuur.
Goedkeuring van het jaarverslag heeft plaatsgevonden in de bestuursvergadering van
5 maart 2020 (zie Bijlage 3 voor een overzicht van de bestuursleden).

•

1.
2.
3.
4.
5.

Het hele proces moet integraal gericht zijn op signaaldetectie.
Elke handeling en stap in het proces moet écht nodig zijn om dit doel te bereiken.
Niet elke melding krijgt daarom dezelfde behandeling.
Meer en nieuwe methoden worden ingezet voor signaaldetectie.
Competenties van medewerkers worden zo ingezet dat ze de beste bijdrage aan het
doel kunnen leveren.
6. Zo veel mogelijk automatiseren van handelingen/ processen zonder afbreuk te doen
aan het doel.

•

Het heeft geleid tot diverse technische (PVreport) en procesmatige verbeteringen. Binnen
het beoordelingsproces is in 2019 gestart met aandachtsgebieden waarbij geneesmiddelen
groepen onder vaste groepen beoordelaars zijn verdeeld (ATC-teams). De verwachting is
dat dit leidt tot een efficiëntie- en kwaliteitsverbetering van zowel het beoordelings- als het
signaaldetectieproces

Automatisering
Bij het opnemen van de meldingen van de farmaceutische industrie (MAH) moet de juiste
geneesmiddelcode (ATC) gecodeerd worden. Ter vermindering van de werkdruk is in 2019
een zelflerend codeersysteem ontwikkeld. Dit systeem codeert ongeveer 60% van alle MAH
geneesmiddelcodes. Door het ontwikkelen van dit codeersysteem zijn alle MAH meldingen
in 2019 afgehandeld.
In 2019 is een nieuw meldformulier ontwikkeld en in december geïntroduceerd. Ook dit
gaat bijdragen aan het verbeteren van de efficiëntie. Het nieuwe meldformulier maakt
mogelijk dat gegevens direct vanuit het meldformulier worden overgenomen waarvan een
groot deel automatisch wordt gecodeerd voor de databank. Het nieuwe registratiesysteem
voor meldingen ‘PV report’ en het nieuwe Kennismanagementsysteem is verder ontwikkeld.
De screeningsmodule is vernieuwd.
LIM en pREGnant zijn zoals elk jaar in een release verbeterd.
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6. Overige activiteiten en projecten

Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten

Lareb heeft een aantal activiteiten en projecten die niet ten laste van de door het CBG en
VWS verstrekte subsidie komen.

Het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten is in 2017 gestart. Het doel is
sneller bijwerkingen van implantaten te signaleren. Meldingen over mogelijke bijwerkingen
worden geanalyseerd en geïnterpreteerd samen met clinici uit het zorgveld. Lareb levert
hierbij expertise.

WHO

Paternale blootstelling tijdens zwangerschap

Om wereldwijd te kunnen opereren maakt de WHO gebruik van experts in de gezondheidszorg. Zij doet daarvoor een beroep op instituten die over waardevolle (wetenschappelijke)
kennis beschikken. Lareb krijgt een jaarlijkse bijdrage voor haar activiteiten in dit kader.

In dit project (2017-2021) wordt het effect van het gebruik van immunosuppressiva door
mannen met een kinderwens op de fertiliteit, de zwangerschap en het ongeboren kind
onderzocht. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van het zwangerschapsregister pREGnant.
Gegevens over de mogelijke invloed van gebruik van geneesmiddelen voor en tijdens de
zwangerschap door de vader zijn niet of nauwelijks beschikbaar. Ook al lijkt het risico op
de zwangerschap en het ongeboren kind minder waarschijnlijk dan bij gebruik door de
zwangere zelf, onderzoek hiernaar ontbreekt nog. Toch leven er veel vragen op dit gebied
bij aanstaande ouders en zorgverleners, getuige de vragen aan de TIS.

Monitoring veiligheid biologische geneesmiddelen (ZonMW)
In dit project (2016-1e kwartaal 2019) is een pilot ten behoeve van een nationale veiligheidsmonitoring voor biologische geneesmiddelen (biologicals) uitgevoerd. Hiervoor is de
infrastructuur van LIM toegepast, waarbij patiënten door middel van online vragenlijsten
gevraagd is naar hun ervaringen met bijwerkingen. Aan de pilot namen 9 ziekenhuizen deel
(waarvan 4 via IBDream).

Dit project is een samenwerking met het Erasmus MC Rotterdam.

Bijwerkingenregister eerste lijn (ZonMW)

PhArmacoVigilance In Africa (PAVIA), EDCTP

In samenwerking met NIVEL (2017-2019) is een infrastructuur voor een register ontwikkeld
op basis van real world data, dat snel informatie genereert over bijwerkingen en de baten/
risico balans van (nieuwe) medicijnen. De informatie over bijwerkingen en patiënten zijn
afkomstig van online vragenlijsten van LIM, aangevuld met gegevens uit huisartseninformatiesystemen. De infrastructuur die ontwikkeld is, is in eerste instantie ingezet bij patiënten
met een overactieve blaas (proof of concept). De bedoeling is dat de ontwikkelde infrastructuur voor het register uiteindelijk eenvoudig is toe te passen voor andere ziekten en
behandelingen.

Lareb participeert (2017-2022) in een internationaal consortium, samen met een aantal Nederlandse partners (AIGHD en KNCV). Het doel van PAVIA is om landen (Swaziland, Nigeria,
Ethiopië en Tanzania) gereed te maken voor de introductie van nieuwe geneesmiddelen in
hun land en het bewaken van de veiligheid daarvan. In het project wordt specifiek gekeken
naar geneesmiddelen die gebruikt worden ter behandeling van tuberculose, maar het concept kan later ook voor de behandeling van andere ziekten gebruikt worden. Lareb houdt
zich in dit project voornamelijk bezig met opleiding en onderwijs op alle vlakken van de
farmacovigilantie.

Ubiquitous pharmacogenomics (UPGx)

Pharmacovigilance infrastructure and post-marketing surveillance
system capacity building for regional medicine regulatory
harmonization in East Africa (PROFORMA), EDCTP

Lareb levert een bijdrage (2016-2020) in dit internationale project waarin wordt bekeken
of dosering van een geneesmiddel op geleide van het genetisch profiel van een patiënt
beter is dan de huidige generieke manier van doseren. Hiervoor worden kosteneffectiviteit
en patientreported outcomes met betrekking tot bijwerkingen in kaart gebracht. De vraag
die beantwoord zal worden is of er een verschuiving in het bijwerkingenpatroon te zien
is tussen de groepen (wel / niet genotyperen). Voor de vastlegging van patient-reported
outcomes in Nederland is de infrastructuur van Lareb Intensive Monitoring systeem (LIM)
toegepast, aangevuld met gegevens die verzameld worden door de research nurses.
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Ketenproject MEDeDELEN

Inbedding van het verzamelen en verspreiden van kennis over
medicijngebruik tijdens zwangerschap in de Geboortezorg

Deelnemers: Ketenpartijen (CCMO, CBG, IGJ, ZIN, Lareb), RIVM en VWS
Het streefdoel van dit inmiddels afgeronde project (2018-2019), was het optimaal benutten
van informatie ten aanzien van geneesmiddelen bij de verschillende ketenpartners.
Het project had de volgende specifieke doelen:
Nagaan welke informatie nodig is in welk stadium van de levenscyclus van een geneesmiddel
ten behoeve van besluitvormingsprocessen bij ketenpartners.
Inventariseren of deze informatie aanwezig is bij één van de ketenpartners of aanwezig is bij
andere (inter)nationale partijen.
Komen tot een framework van informatiebehoefte binnen elke fase van de geneesmiddel
life-cycle en nagaan hoe we optimaal gebruik kunnen maken van deze benodigde informatie
in de keten en hoe we kennishiaten kunnen opvangen. Hierbij worden zowel de praktische
uitvoerbaarheid als het juridisch kader meegenomen.

Momenteel melden zich 500-1.000 zwangere vrouwen per jaar aan voor pREGnant. Om
goed gefundeerde conclusies en analyses te kunnen maken over de veiligheid van geneesmiddelgebruik tijdens de zwangerschap, is het nu van belang dat er zoveel mogelijk zwangere vrouwen deelnemen aan pREGnant. Op verzoek van ZonMW hebben Lareb en WOMEN
Inc. in samenwerking met diverse andere partners een concreet plan uitgewerkt om het
aantal deelnames aan pREGnant op te schalen. In dit plan komen onder andere de onderwerpen: naamsbekendheid, inbedding in de praktijk, goede randvoorwaarden (integreren
van het uitnodigen van een zwangere in de software van zorgverleners) en bewustwording
van het nut en de noodzaak van pREGnant aan bod.

Conception
In dit project (2019-2023) wordt heel breed gekeken naar het verbeteren in de EU van de
vergaring en verspreiding van de kennis over medicatiegebruik tijdens de zwangerschap
en de borstvoeding. Hoe kan de dataverzameling geoptimaliseerd en gestandaardiseerd
worden en kunnen we optimaal gezamenlijk gebruik maken van de data die er zijn. Aan
de andere kant het optimaliseren van het verspreiden van de kennis naar zorgverleners en
vrouwen. De aanvraag is gedaan door een groot consortium onder leiding van het UMC
Utrecht. Naast Lareb zijn ook ENTIS, EUROCAT centra en vele andere organisaties betrokken.
Lareb levert belangrijke bijdragen aan: ontwikkeling van signaaldetectie, de verspreiding
van kennis en de bijdrage daarin van pREGnant.

WEB-RADR exploitation call
In het afgeronde WEB-RADR project is een app voor het melden van bijwerkingen en het
opsporen van bijwerkingen in social media ontwikkeld en geëvalueerd.
In dit vervolg project (2018-2020) worden de mogelijkheden onderzocht om de scope en
het gebruik van de app door zorgverleners en patiënten te vergroten zonder dat zij de app
hoeven te downloaden. Deze functionaliteit zou moeten worden toegevoegd in de applicaties die dagelijks door hen worden gebruikt. Daarnaast de mogelijkheid om informatie over
bijwerkingen en nieuws hierover via de app beschikbaar te stellen voor zorgverleners als
ondersteuning bij het proces van klinische besluitvorming.

LIM: Monitoring nieuwe meningokokken vaccin (meningokokken
ACWY vaccin) binnen RVP
In 2018 is binnen het RVP een nieuw meningokokkenvaccin geïntroduceerd, het Men ACWY.
Er zijn twee verschillende leeftijdsgroepen gevaccineerd met dit nieuwe vaccin. De reguliere
vaccinatie met meningokokkenvaccin op de leeftijd van 14 maanden (gelijktijdig met BMR)
is door het nieuwe vaccin vervangen en er is een nieuw vaccinatiemoment bij de 14 -18
jarigen ingevoerd. Voor beide groepen is door het RIVM in samenwerking met Lareb (20182019) een monitoring opgezet.
Het doel van het monitoren van bijwerkingen van het nieuwe vaccin is om te kijken wat het
bijwerkingenprofiel is met betrekking tot reactogeniciteit van het vaccin. Daarnaast wordt
bij de 14 maanden vaccinatie het bijwerkingenprofiel vergeleken met het bijwerkingen
profiel van het eerder gebruikte meningokokken vaccin. Voor het uitvragen van de bijwerkingen is de infrastructuur van LIM toegepast. Hierbij zijn patiënten of hun ouders door
middel van vragenlijsten gevraagd naar hun ervaringen met bijwerkingen na vaccinatie met
het meningokokkenvaccin.
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Bijlagen

Bijlage 2 Publicatielijst
Wetenschappelijke publicaties

Bijlage 1 Overzicht gepubliceerde signaleringen
1.

Mesalazine treatment and urinary stones composed of mesalazine

2.

Decreased voriconazole bloodlevels due to interaction with flucloxacillin

3.

NMDA products and hepatic ADRs

4.

Hogere dosis Vitamine D bij zwangere niet wenselijk

5.

Overview on direct anticoagulants - update 2019

6.

(Es)omeprazol en sputum verkleuring -update

7.

Vortioxetine en agressie

8.

Overview Rode Gist rijst

9.

Jaaroverzicht meldingen onder Warenwet - 2018

10.

Overzicht van meldingen bij Midalgan warm® en Midalgan extra warm® - update

11.

Thiosix® en alopecia

12.

Evolocumab and headache

13.

Nimenrix® overview

14.

Nimenrix® and urticaria

15.

Nimenrix® and lymphadenopathy

16.

Nimenrix® and febrile convulsions

17.

Rapportage meldingen van bijwerkingen Rijksvaccinatieprogramma

18.

Rapportage meldingen van bijwerkingen na influenzavaccinatie

19.

Tabex® and psychosis – an update

20.

Overview first 6 months of use Vaxelis® in RVP

21.

Tropicamide eyedrops and generalised tonic-clonic seizure

22.

Paroxetine en klachten bij inname niet-filmomhulde tabletten

23.

Monochloorazijnzuur en ernstige brandwonden - update

24.

Fenylefrine en bradycardia neonatal

25.

Alka druppels en ernstige oogklachten

26.

Bupropion and alopecia

27.

Ferinject®, Monofer® en osteomalacie

28.

Amlodipine and epistaxis

29.

Bijwerkingen na omzetting van magistraal bereid dexamfetamine naar Amfexa®

30.

Herbal preparations with phytoestrogens- overview of the adverse drug reactions
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