
Meldingsformulier bijwerkingen
Melding met betrekking tot Naam en adres van afzender Patiënt-eigenaar

     Dierenarts      Apotheker     Anders (houdt rekening met Wet op 
Bescherming Persoonsgegevens)

Telefoon:

Patiënten      Dier(en)      Mens (vermeld hieronder enkel leeftijd en geslacht)

Soort Ras Geslacht Status Gezondheidstoestand Leeftijd Gewicht

     

Behandelreden/diagnose:

Gebruikte diergeneesmiddelen in verband met de melding
(bij meer dan drie - ongeveer gelijktijdig - toegepaste middelen gelieve een tweede formulier te gebruiken)

Naam van diergeneesmiddel 1 2 3

Farmaceutische vorm en sterkte

Registratienummer REG NL: REG NL: REG NL:

Batch of lot-nummer

Vervaldatum

Toedieningswijze en -plaats

Dosis / Frequentie

Behandelingsduur /  
Blootstelling

Startdatum

Einddatum

Off label use

Wie heeft het middel toegepast?
(dierenarts, eigenaar, ander)

Denkt u dat de reactie  
veroorzaakt is door het middel?
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Datum van ongewenste reactie Tijd tussen toepassing en reactie
(in minuten, uren of dagen)

Aantal dieren
behandeld

Duur van de reactie in  
minuten, uren of dagen

Aantal dieren
met reactie

Aantal dieren
dood

Beschrijving van de ongewenste reactie  
(Bijwerking bij dieren of reactie bij mens / Gebrek aan te verwachten effectiviteit / Resiue na wachttermijn / Milieu-toxiciteit) - Aangeven a.u.b.:
Is de ongewenste reactie behandeld, hoe en waarmee en met welk resultaat?

Andere belangrijke gegevens (Eventueel bijlagen, bijvoorbeeld laboratoriumuitslagen, sectieverslagen)

Reactie bij de mens (Indien de melding betrekking heeft op een reactie bij de mens, graag onderstaande gegevens ook invullen)

     Contact met een behandeld dier

     Orale opname

     Blootstelling via de huid

     Oog

     Accidentele injectie      vinger       hand      gewricht      anders

     Anders

Hoeveelheid / dosis van betreffende diergeneesmiddel: 

Datum: Plaats: Naam en handtekening verzender:

Contactadres (telefoonummer) (indien afwijkend van gegevens op pagna 1)

S.v.p. opsturen naar Alfasan Diergeneesmiddelen: meldingbijwerking@alfasan.nl PR
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