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De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel 
Thalidomide Celgene. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel 
genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van Thalidomide Celgene te waarborgen (RMA versie 12/2020).

 NIEUW (NEW)
 VERVOLG (VERSLAG) 

(FOLLOW-UP)

DOSSIER NR (CASE N°)  
UITSLUITEND VOOR CELGENE GEBRUIK 

(For Celgene use only)  

________________________________________________________________

Uitsluitend voor Celgene gebruik 
(For company use only)

Datum van ontvangst (Date of receipt)

       /       /       
 DAG MAAND  JAAR 
 (Day) (Month) (Year)

Ontvangen door (Received by):

____________________________________________

(Naam en organisatie - bijvoorbeeld 
CRO, of een vertegenwoordiger)
(Name and organization – eg CRO, or company 
representative)

Voor klinische studies:
(For clinical trials enter)

Protocol nummer: _______________________________________________
(Protocol)

Site nummer: ___________________________________________________
(Site number)

Patiënt nummer: _______________________________________________
(Patient number)

  Spontaneous (Spontaneous)    Compassionate Use (Comp. Use) 
Source  Lit. (Lit)(Source)

  Other, Specify (Other, Specify) 

 __________________________________________________________________________________

VERDACHT GENEESMIDDEL (SUSPECT DRUG)
Geneesmiddel, 

toedieningsvorm, 
sterkte, 

toedieningsweg
(Drug, Dosage-form, 

Strength, Route)
(eg. Tab 5mg, oral)

Dosis en frequentie
(Dose & frequency)

Lot/Batch 
nummer
(Batch no.)

Begin toediening 
geneesmiddel 

dd.mmm.jj
(Therapy Start date 

dd.mmm.yy)

Einde toediening 
geneesmiddel 

dd.mmm.jj
(Therapy Stop date 

dd.mmm.yy)

Causaal 
verband
1 = Niet gerelateerd
2 = Gerelateerd
(Causal 
relationship 
1 = Not related
2 = Related)

Indicatie voor het 
gebruik van het 
geneesmiddel

(Indication for use of drug)

/          / /          /

/          / /          /

GENOMEN MAATREGELEN, VERDACHT GENEESMIDDEL (ACTION TAKEN, SUSPECT DRUG)
 Geen (None)                                                                                         
 Dosisverlaging - specifiëren : (Dose decreased, specify)   
 Dosisverhoging - specifiëren : (Dose increased, specify)   
 Onbekend (Unknown)

 Permanent gestopt (Permanently discontinued) 

 Tijdelijk onderbroken (Temporarily interrupted)

 Niet van toepassing (Not applicable)

Thalidomide
Meldingsformulier voor bijwerkingen
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Meldingsformulier voor bijwerkingen

PATIËNTGEGEVENS (PATIENT DATA)
Initialen

(Initial)

Geboortedatum
(Date of Birth)

Leeftijd
(Age)

Gewicht
(Weight)

Lengte
(Height)

Geslacht
(Gender)

         /         /         
 JOUR MOIS  ANNÉE 
 (Day) (Month) (Year)

 kg  cm
Man (Male)  

Vrouw (Female)  

VERMOEDELIJKE BIJWERKING (ADVERSE EVENT)
Beschrijving van de bijwerking (diagnose indien beschikbaar) - symptomen en behandeling
(Description of Adverse Event (provide diagnosis if available) - symptoms and treatment)

 
 

Begindatum bijwerking :
(Event onset date)

        /         /         
 DAG MAAND  JAAR 
 (Day) (Month) (Year)

Einddatum bijwerking:
(Event stop date)

        /         /         
 DAG MAAND  JAAR 
 (Day) (Month) (Year)

Evolutie van de vermoedelijke bijwerking   (Outcome of adverse event)

 Hersteld (Recovered)

 Genezing met restletsel (Recovered with sequelae)

 Niet hersteld (Not recovered) 

 Onbekend (Unknown)

 Overlijden (Death)
Datum van overlijden: (Date of death)

        /         /        
 DAG MAAND  JAAR 
 (Day) (Month) (Year)

Oorzaak van overlijden (Cause(s) of Death)   

Indien een autopsie is uitgevoerd, gelieve het autopsierapport mee te sturen
(If autopsy is performed please forward report)

Gelieve de relevante laboresultaten ter bevestiging toe te voegen
(Please attach relevant clinical laboratory assessments to confirm the event)

Heeft de bijwerking geresulteerd in een ziekenhuisopname of in een verlenging hiervan? 
(Did the event result in hospitalisation or prolonged hospitalisation ?)

 JA (Yes)       NEE (No)

MEDISCHE VOORGESCHIEDENIS (MEDICAL HISTORY) 
Huidige of voorgaande relevante medische voorgeschiedenis
(inclusief gelijktijdige ziekte, allergie, roken, alcoholmisbruik)
Current or past relevant medical history (incl. concurrent illness, allergy, smoking, alcohol abuse)

 Ja (Yes)      Zo ja, gelieve te specifiëren (If Yes, please specify)            Geen (None)       Onbekend (Unknown)
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Meldingsformulier voor bijwerkingen

ANDERE GENEESMIDDELEN (OTHER MEDICATION)
GENEESMIDDELEN DIE TIJDENS DE 3 MAANDEN VOORAFGAAND AAN HET VOORVAL ZIJN TOEGEDIEND
(MEDICATION TAKEN DURING THE PAST 3 MONTHS PRIOR TO THE EVENT)

Geneesmiddel, 
toedieningsvorm, 

sterkte, 
toedieningsweg
(Drug, Dosage-form, 

Strength, Route)
(eg. Tab 5mg, oral)

Dosis en frequentie
(Dose & frequency)

Begin toediening 
geneesmiddel 

dd.mmm.jj
(Therapy Start date 

dd.mmm.yy)

Einde toediening 
geneesmiddel 

dd.mmm.jj
(Therapy Stop date 

dd.mmm.yy)

Indicatie voor het gebruik van het geneesmiddel
(Indication for use of drug)

/          / /          /

/          / /          /

/          / /          /

/           / /          /

/          / /           /

GEGEVENS MELDER (REPORTER)
 Arts (Physician)     Verple(e)g(st)er (Nurse)     Apotheker (Pharmacist)     Patiënt (Patient)     Verwante (Relative)

 Andere, gelieve te specifiëren (Other, please specify)

Naam :   Land :   Fax :  
(Name) (Country) (Fax)

Adres :  
(Address)

Telefoon :   E-mail :  
(Phone) (Email)

Naam van de apotheek (indien van toepassing) :   
(Pharmacy name)                                (if applicable)

E-mail :  
(Email)

Handtekening :  
(Signature)

Datum van bewustwording bijwerking :  
(Date of  AE Awareness)



F 3.4

RM
P-T

HA
L-0

05
A

Meldingsformulier voor bijwerkingen

Geneesmiddelenveiligheid Privacyverklaring 
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door Celgene bvba/sprl, Parc de L’Alliance, Place du Luxembourg 
1, B-1420 Braine L’Alleud - Belgium, voor zover en zolang als nodig is voor de naleving van wettelijke 
verplichtingen inzake geneesmiddelenveiligheid en gegevensbewaring. 

Celgene kan uw persoonlijke gegevens vrijgeven aan Celgene Corporation, aan gelieerde ondernemingen 
wereldwijd en aan derden die diensten verlenen aan Celgene, voor de hierin beschreven doeleinden en 
gegevensbewaring. Wanneer Celgene, zijn gelieerde ondernemingen of een derde partij die diensten levert 
aan Celgene informatie verwerkt in landen die mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als in uw 
land, zal Celgene passende waarborgen implementeren. Celgene en zijn gelieerde ondernemingen kunnen 
de persoonlijke gegevens vrijgeven indien dat vereist is voor de naleving van de wettelijke, regelgevende en 
nalevingsvereisten.

Volgens de wetgeving die van toepassing is, hebt u mogelijk het recht op toegang en nazicht van uw 
persoonlijke informatie in het bezit van Celgene, een kopie ervan ontvangen, de correctie en verwijdering 
van uw gegevens te verkrijgen als deze onnauwkeurig is en bezwaar te maken tegen bepaalde vormen 
van verwerking. Als u deze rechten wilt uitoefenen, moet u contact opnemen met Celgene bvba/sprl, 
Parc de L’Alliance, Place du Luxembourg 1, B-1420 Braine L’Alleud – Belgium, of privacydpo@celgene.
com. U hebt mogelijk ook het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit die toezicht houdt op de 
gegevensbescherming in uw land.

Voor meer informatie over uw rechten en hoe Celgene uw persoonlijke gegevens verwerkt, kunt u de volgende 
website raadplegen: https://www.celgene.be/nl/het-privacybeleid-van-celgene/

Deze sectie is alleen van toepassing wanneer de verslaggever de patiënt of iemand anders is dan de 
voorschrijver/arts/HCP.

Kies één van onderstaande mogelijkheden:
  Ik verleen Celgene de toestemming om contact op te nemen met de voorschrijver/arts/HCP die mij/de 

getroffen patiënt heeft behandeld wanneer de bijwerking(en) plaatsvond(en) en ik machtig hem/haar om 
gegevens te verstrekken uit mijn medisch dossier met betrekking tot de gebeurtenis(sen) die plaatsvonden.

  Nee, ik verleen Celgene geen toestemming om contact op te nemen met de voorschrijver/arts/HCP die mij/
de patiënt heeft behandeld.

Als u Celgene toestemming verleent, gelieve dan de contactgegevens van de voorschrijver/arts/HCP te geven.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Gelieve dit formulier te sturen naar de plaatselijke vertegenwoordiging van Celgene:
Celgene | A Bristol Myers Squibb Company
Afdeling Geneesmiddelenbewaking
Avenue de Finlande, 4
B-1420 Braine –L’Alleud
België
Telefoon : + 32 2 352 76 11
E-mail : medicalinfo.belgium@bms.com
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Meldingsformulier voor bijwerkingen

Meldingen van bijwerkingen
Voor België :
De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met het gebruik van 
Thalidomide Celgene te melden aan de afdeling “Vigilantie” van het FAGG. Het melden kan bij voorkeur online 
gebeuren via www.eenbijwerkingmelde.be of anders via de “papieren gele fiche” die op verzoek verkrijgbaar is 
bij het FAGG of die kan worden afgedrukt op de website van het FAGG, www.fagg.be.  De ingevulde gele fiche 
kan per post verzonden worden naar het adres FAGG – afdeling Vigilantie – Eurostation II – Victor Hortaplein 
40/40 – 1060 Brussel, per fax op het nummer 02 528 40 01, of per mail naar: adr@fagg.be.
Het postbusadres van het FAGG (Postbus 97, 1000 Brussel Madou) kan ook gebruikt worden

Voor Luxemburg :
Meldingen van bijwerkingen kunnen per post verstuurd worden naar volgend adres : Centre Régional de 
Pharmacovigilance de Nancy, Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie (BBB), CHRU de Nancy 
– Hôpitaux de Brabois, Rue du Morvan, 54 511 Vandoeuvre les Nancy Cedex, Frankrijk, Tel : (+33) 3 83 65 60 
85/87, Email : crpv@chru-nancy.fr, of Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, rue 
de Bitbourg, 20, L-1273 Luxembourg-Hamm, Tel : (+352) 2478 5592, Email : pharmacovigilance@ms.etat.lu.
Link naar het formulier: https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-
indesirables-medicaments.html.


