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Algemeen 
Patiëntenorganisaties zijn belangrijke schakels voor patiënten als het gaat om kennisoverdracht. 

Bijwerkingencentrum Lareb wil u daarmee ondersteunen. In dit document zijn informatieve 

teksten opgenomen die u kunt gebruiken om uw leden te informeren over Bijwerkingencentrum 

Lareb via uw website, nieuwsbrief of magazine. Door bijwerkingen te melden bij 

Bijwerkingencentrum Lareb kunnen patiënten bijdragen aan geneesmiddelenveiligheid.   

Het melden van bijwerkingen is cruciaal voor een betrouwbare veiligheidsbewaking. Het verzamelen, 

registreren en analyseren van gegevens over bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins levert 

kennis op, die eerder niet of onvoldoende bekend was. Kennis die van belang is voor zorgverleners 

en patiënten bij de keuze voor een geneesmiddel, het mogelijk voorkomen en tijdig herkennen van 

bijwerkingen. 

Jaarlijks krijgt Bijwerkingencentrum Lareb 20.000 tot 24.000 meldingen binnen van zorgverleners en 

patiënten. Hoewel het aantal meldingen van patiënten bijna elk jaar stijgt, blijken nog niet alle 

patiënten op de hoogte te zijn van de mogelijkheid om bijwerkingen bij Bijwerkingencentrum Lareb 

te melden. Het onder de aandacht brengen van de mogelijkheid om bijwerkingen te melden bij 

Bijwerkingencentrum Lareb is daarom ook van belang.  

Doel van de teksten 

De informatieve teksten dragen bij aan het vergroten van de bekendheid omtrent melden van 

bijwerkingen bij patiënten. Met hulp van u en uw leden maken we geneesmiddelengebruik veiliger. 



Kernboodschap 

Patiënten kunnen (vermoedens van) bijwerkingen melden bij Bijwerkingencentrum Lareb. Dit kunnen 

nieuwe bijwerkingen zijn of bijzondere aspecten van een bekende bijwerking zijn, zoals ernst en 

beloop of het risico op het niet (h)erkennen in de praktijk. Met behulp van steeds vernieuwende 

kennis kunnen zorgverleners en patiënten betere keuzes maken over geneesmiddelen, mogelijk 

bijwerkingen voorkomen en bijwerkingen tijdig herkennen.  

Gebruik teksten 

De informatieve teksten kunt u op verschillende manieren implementeren, zoals op uw website, in 

uw nieuwsbrief en in uw magazine. Belangrijk is om de teksten onveranderd te laten gezien de 

consistentie en herkenbaarheid van de boodschap.   

 

1.    Doorverwijzen via de link www.mijnbijwerking.nl 
Een groot deel van de patiënten weet niet hoe en waar zij bijwerkingen kunnen melden. Hier willen 

wij graag verandering in brengen met behulp van u en uw website. Wij willen u vragen om 

onderstaande link en tekst te plaatsen, zodat patiënten die een bijwerking willen melden 

doorgestuurd worden naar het juiste meldformulier. Velen van u hebben zulke linkjes op een 

medicatiepagina en/of belangrijke linkenpagina staan.  

 
 

www.mijnbijwerking.nl  

Bijwerkingen van uw medicijnen? Meld dit bij Bijwerkingencentrum Lareb. Samen maken 

we medicijngebruik veiliger!  

  

http://www.mijnbijwerking.nl/
http://www.mijnbijwerking.nl/


2.    Informatieve tekst over het belang van melden bij Lareb 
Onderstaande tekst gaat over Bijwerkingencentrum Lareb en de rol van de patiënt. Dit artikel kunt u 

op verschillende manieren delen met uw leden.  

 

Bijwerkingen van uw medicatie? Melden!  

Bij elk medicijn dat u gebruikt is er kans op bijwerkingen. Het verschilt per persoon of en welke 

bijwerkingen er optreden. Om de veiligheid van medicijnen goed te kunnen bewaken, is het 

belangrijk dat u ervaringen met bijwerkingen meldt bij Bijwerkingencentrum Lareb.  
Welke bijwerkingen melden? 

U kunt bijwerkingen melden van medicijnen, vaccins en andere gezondheidsproducten. Meld die 

bijwerkingen waarvan u vindt dat zorgverleners en patiënten het ook moeten weten. Dit kunnen 

meldingen zijn van nieuwe en onbekende bijwerkingen, maar ook informatie over bekende 

bijwerkingen is welkom. U kunt hierbij denken aan ernst, beloop of het risico van het niet 

(h)erkennen van de bijwerking in de praktijk. Ook als u niet zeker weet of uw klacht een 

bijwerking van uw medicijn is, kunt u een melding doen.   

Waarom is melden belangrijk?  

Bijwerkingen komen deels naar voren tijdens onderzoek voordat een medicijn wordt toegelaten 

(registratie). Deze bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter van uw medicijn. Maar helaas zijn 

niet alle bijwerkingen van een medicijn dan al bekend. Door meldingen te verzamelen over 

(on)bekende bijwerkingen komt er steeds meer kennis beschikbaar. 

Wat gebeurt er met mijn melding? 

Bijwerkingencentrum Lareb verwerkt en registreert alle meldingen anoniem. De analyses van deze 

meldingen kunnen bijvoorbeeld leiden tot waarschuwingen of aanpassingen in de bijsluitertekst.  

Hoe melden? 

U kunt uw bijwerkingen eenvoudig melden via www.mijnbijwerking.nl of met de Bijwerkingen App. 

Samen maken we medicijngebruik veiliger! 

 

  

http://www.mijnbijwerking.nl/


3.    Informatieve teksten  
Wij kunnen u daarnaast een informatief artikel of interview aanleveren over Bijwerkingencentrum 

Lareb. Voorbeelden kunt u vinden in de bijlage. 

Artikel?  

Wilt u een inhoudelijk artikel over Bijwerkingencentrum Lareb publiceren? Vraag een artikel op maat 

aan! Wij schrijven graag voor u een informatief artikel die past bij uw patiëntenorganisatie. Hiervoor 

gebruiken we voorbeelden uit de praktijk.  

Interview? 

Of wilt u liever een interview met Agnes Kant publiceren? Ook dit kunnen wij voor u mogelijk maken. 

Geïnteresseerd? 

Een artikel op maat of een interview aanvragen kan via g.weits@lareb.nl.  

 

4.    Informatie over bijwerkingen 
 

Wilt u meer weten over bijwerkingen?  

Naast een meldcentrum is Bijwerkingencentrum Lareb ook een kenniscentrum.  Veel informatie over 

bijwerkingen kunt u vinden op onze website. Hier vindt u onder andere nieuwsberichten, informatie 

over bekende bijwerkingen op te zoeken per geneesmiddel, publicaties van Lareb en nieuwe 

bevindingen van Lareb.  

Nieuwe bevindingen?  

Mocht er een nieuwe bevinding zijn over een bijwerking van een geneesmiddel waarvan wij weten 

dat veel van uw leden dit gebruiken, sturen wij u deze informatie door. Op deze manier kunt u uw 

leden hiervan (tijdig) op de hoogte brengen.  In de bijlage vindt u ook een aantal voorbeelden van 

berichten over nieuwe bevindingen over een bijwerking. 
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