Hoe meld ik vermoedelijke
bijwerkingen?
De melding wordt bij voorkeur gedaan op een
EU-meldingsformulier. Het is belangrijk de
formulieren zo volledig mogelijk in te vullen en
eventueel andere relevante data mee te sturen.
Formulieren zijn verkrijgbaar via het Bureau
Diergeneesmiddelen (per post, fax of email) of
kunnen worden gedownload van de website
(www.cbg-meb.nl).
De FIDIN (www.fidin.nl) en de individuele
leverancier stellen de formulieren ook
beschikbaar.
Ingevulde formulieren kunnen rechtstreeks naar
het Bureau Diergeneesmiddelen of naar de
verantwoordelijke registratiehouder van het
relevante diergeneesmiddel worden gestuurd.
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• Aanpassingen in de gebruikstoelating
(registratiebeschikking) van het middel
• Schorsing van de registratie en verbod op het gebruik
tot de veiligheidsproblemen zijn opgelost
Een goed werkend farmacovigilantiesysteem
draagt zorg voor het aan het licht komen van bijwerkingen en vergroot de kennis van bekende bijwerkingen bij dieren. Het melden van bijwerkingen
maakt een continue beoordeling van de risicobaten balans van geregistreerde diergeneesmiddelen mogelijk nadat zij op de markt zijn gebracht. Het melden bevordert een veilig gebruik van
diergeneesmiddelen, ten bate van dieren, de volksgezondheid, collega’s en uzelf.

Veterinaire
farmacovigilantie
in de EU

Wat gebeurt met een melding van
een vermoedelijke bijwerking?
Gebaseerd op de beschikbare gegevens maakt
de registratiehouder een causaliteits-evaluatie:
wat is het oorzakelijk verband tussen de
gemelde reactie en het betreffende
diergeneesmiddel?
Wanneer zich een bepaald patroon van
bijwerkingen openbaart, kan de overheid
besluiten tot het nemen van actie om de
veiligheid van het middel te verbeteren. Dit
gebeurt in relatie tot de omstandigheden
waaronder de bijwerkingen zich voordeden en
de mate van ernst van de bijwerking.
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Hoe te handelen als dierenarts?

Wat is farmacovigilantie?
Veterinaire farmacovigilantie bewaakt de
veiligheid van geregistreerde diergeneesmiddelen, met inbegrip van vaccins, die worden
gebruikt ter voorkoming of ter behandeling van
ziekten bij dieren of het stellen van een diagnose.
Farmacovigilantie is gericht op

Zeldzaam voorkomende of rasgebonden bijwerkingen komen pas naar voren wanneer de diergeneesmiddelen vaker worden gebruikt. Daarom
is het essentieel vermoedelijke bijwerkingen te
melden aan de overheid en aan de registratiehouder van het betrokken diergeneesmiddel, om
een voortdurende evaluatie van de voordelen van
een middel ten opzichte van de risico’s mogelijk te
maken.

• Veiligheid van gebruik bij dieren
• Veiligheid van dierlijke producten afkomstig van
behandelde dieren
• Veiligheid voor mensen die met diergeneesmiddelen in aanraking komen
• Veiligheid voor de omgeving

Waarom is het belangrijk om vermoedelijke bijwerkingen te melden?
Als praktiserend dierenarts bent u de deskundige om vermoedelijke bijwerkingen te onderkennen. Uw sleutelrol bij het rapporteren draagt op
directe wijze bij aan de veiligheid van diergeneesmiddelen.
Uw waarnemingen zijn de basis waarop de
overheid haar adviezen stoelt met betrekking
tot een veilig en effectief gebruik van diergeneesmiddelen door u en uw collega’s. Een duidelijke risico-baten afweging van geregistreerde
middelen is essentieel voor een juiste keuze
van een middel. Om vast te stellen dat diergeneesmiddelen veilig en effectief zijn, wordt de
registratie voorafgegaan door uitgebreid farmacologisch en toxicologisch onderzoek. Maar in
deze onderzoeken wordt een beperkt aantal
dieren gebruikt.

Wat moet worden gemeld?
Het is belangrijk dat bijwerkingen worden gerapporteerd, zelfs als een relatie met het gebruikte
middel slechts wordt vermoed. Het gaat vooral
om de volgende reacties:
• Een bijwerking die resulteert in sterfte
• Een bijwerking die leidt tot significante, aanhoudende of blijvende verschijnselen
• Een onverwachte bijwerking die niet staat vermeld op het etiket of de bijsluiter
• Een bekende bijwerking, vermeld op het etiket of
bijsluiter, die als ernstig kan worden beschouwd
of zich vaker of ernstiger voordoet dan in het
verleden
• Een schadelijke reactie bij de mens
• Een bijwerking die voorkomt na off-label gebruik
van het middel
• Gebrek aan te verwachten effectiviteit, die
mogelijk een aanwijzing is voor de ontwikkeling
van resistentie
• Een probleem gerelateerd aan wachttijden,
mogelijk resulterend in onveilige residuen
• Mogelijke problemen met het milieu

Wanneer de vermoedelijke bijwerking ernstig is, in het bijzonder wanneer een dier is
gestorven, is het belangrijk het voorval
direct te melden.
Het is van belang zoveel mogelijk relevante gegevens te verstrekken zoals sectieverslagen, laboratoriumuitslagen, foto’s en
eventueel differentiaal diagnoses.
In Nederland zijn registratiehouders verplicht om aan hen bekend geworden vermoedelijke bijwerkingen op te volgen, te
registreren en te rapporteren aan de overheid. Dierenartsen hebben het recht iedere vermoedelijke bijwerking te melden òf
rechtstreeks aan de overheid (Bureau
Diergeneesmiddelen), die dan de verantwoordelijke registratiehouder informeert,
òf aan de verantwoordelijke registratiehouder die dan zorg draagt voor het informeren van de overheid.
Het melden van vermoedelijke bijwerkingen wordt gezien als behorend bij Good
Veterinary Practice en staat in de Toelichting bij artikel 12 van de Code voor de
Dierenarts.

Wettelijk kader
De Diergeneesmiddelenwet refereert aan
farmacovigilantie in artikel 42, lid 1, onder
g en h. Nadere uitwerking van dit wetsartikel is opgenomen in het Diergeneesmiddelenbesluit, artikelen 11-15 en de
Diergeneesmiddelenregeling, artikelen 31
en 32.

