
1. PATIENTGEGEVENS

lnitialen......... I GeslachtlM nV
Gewicht ......... kg I Lengte ......... cm

Geboortedatum . . I . . I . . . . of |eeftijd......... I maanden I jaar

ln het geval van een pasgeborene, vermeld of het (de) geneesmiddel(en)

werd(en) toegediend:

I aan de moeder tijdens de borstvoeding

Iaandemoedertijdensdezwangerschap: trimestervandezwangerschap: [J 1' I 2' I 3"

EETANGRUKE ANIE(EDENIEN bv. medisch, neuro-psychiatrisch, chirurgisch

I

lllohrc oooR cEzoNpH

GEKENDE AI-tERGIEEN

AFHANKETUKHEDEN bv. alcohol, tabak, drugs, geneesmiddelen

2. BIJWERKING(EN)

AARD EN INTENSITEIT DATA VAN DE BUWERKING EV()TUTIT VAN DE BUWERKING

Begindatum..l..l.
Einddatum ..1..1.
En/of duur van de bijwerking:

CRITERIAVAN ERNST

Heeft u één van de volgende situaties

vastgesteld?

I JA, namelijk

I 0verlijden

I Hospitalisatie of verlenging ervan

I Levensgevaar

E Blijvende of significante invaliditeit

of arbeidson geschiktheid

I Aangeboren afl,vijking/misvorming

I Andere medisch significante

gebeurtenis namelijk:

L] NEEN

I Geenverbetering

I 0verleden

f'l Hersteld zonder restletsels

E Hersteld met reÍletsels. Beschrijfwelke:

I Herstellende

I 0nbekend

0p welke datum heeft u bovenstaande

evolutievastgesteld? . . I . . I . . .

WAS ER EEN sPE(IIIEKE BEHANDEIING

VAN DE BUWERI(ING?

I Nietgekend

T NEEN

I JA. Behandeling met

AANVUTTENDE ONDERZOEKEN

3. GENEESMIDDEL(EN)

Naam van de geneesmiddelen in hoofdletters

(verdachte geneesmiddelen onderlijnen)"

Houder van de vergunning Ioedieningsweg Posologie

(eenheidsdosis en toedieningsfrequentie)

ïoedieningsdata lndicatie

voor het in de handel brenqen Beqin** Einde**

(*) Biologisch geneesmiddel (0.a. vactins): gelieve het lotnummer te vermelden

Indien niet gekend n NIET GEKEND

Naam .

Naam

Lotnummer

Lotnummer

(**) Als de data niet gekend zijn, vermeld, indien mogelijk (zelfs bij benadering), Íoelong de patiënt het geneesmiddel gebruikte vooraleerde bijwerking is opgeÍeden.
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VERTROUWELIJK

Plooi volgens de Íippellijn.

Bevochtig de voorgegomde boorden en druk samen

lndien u vragen heeft omtrent het melden van een bijwerking kan u de website www.fagq.be
raadplegen ofze doorsturen naar het e-mailadres adversedrugreactions(afagg-afmps.be.

Een bijwerking kan eveneens online worden gemeld via www.gelefiche.be.

'1. lsdeinnamevanéénofmeerderevandehiervoorvermeldeverdachtegeneesmiddelenstopgezet

na het optreden van de bijwerking (= dechallenge)? I NEEN I JA, Íopzetting van:

2. lndien JA bij vraag 1: was er verbeteting of herstel van de bijwerking na het Íopzetten?

t] NEEN I JA

3. IndienJAbijvraag2:werd(en)éénofmeerderevandeÍopgezettegeneesmiddelen

opnieuwtoegediend (= pg6h,11.tte)? I NEEN ll JA,opnieuwtoedieningvan:

4. lndien JA bij vraag 3: trad de bijwerking opnieuwop?

N NEEN T JA

4. GEGEVENS VAN DE MELDER

Titel (+ specialisme indien van toepasing):

Naam -Voornaam:

RIZIV-nummer:

lnÍelling:

Straat - Huisnummer:

Postcode - Woonplaats:

Tel:

E-mailadres:

Datum:

CONFIDENTIALIÍEIT

Alle qegevens gemeld via deze fuhe, met inbegrip von de gegevens betreffende de identiteit von de melder,

worden vertrouwelijkbehandeld conform de bepalingen van de Belgische en Europese regelgeving.

De door u verstrekte persoonsgegevens wlrden door hetfagg verwerkt voor de doeleinden von

geneesmiddelenbewoking zoals gemeld bij de Commissie voor de bescherming von de persoonlijke

levenssfeer. Hetfogg leeft hierbij devoorwoorden von de Privacywet n0.

Fax:

Handtekening:

STEMPEL


