
De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden 
aan het in de handel brengen van het geneesmiddel SonoVue®. Het verplicht 
plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is 
een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van SonoVue® te 
waarborgen. (RMA gewijzigde versie 01/2015) 
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Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: lees aandachtig de samenvatting van de productkenmerken (in bijlage) 
vooraleer SonoVue® voor te schrijven (en/of te gebruiken en/of af te leveren). De volledige en geactualiseerde tekst van deze samenvatting 
van de productkenmerken is beschikbaar op de website www.afmps.be, rubriek « Bijsluiters ». 
 

  

 

 

Vanwege een gebrek aan gegevens is SonoVue® gecontra-indiceerd tijdens de zwangerschap en borstvoeding. 

versie 01/2015 



 
 
 
 
Doel van dit materiaal (RMA of Risk Minimisation Activities): 
“Deze informatie maakt deel uit van het Belgische risicobeheerplan, dat informatiemateriaal beschikbaar stelt aan 
gezondheidszorgbeoefenaars (en patiënten). Deze bijkomende risicobeperkende activiteiten hebben als doel een veilig en doeltreffend 
gebruik van SonoVue® te waarborgen en moeten de volgende belangrijke onderdelen bevatten.“ 

 
Het gebruik van SonoVue® kan in verband worden gebracht met zeldzame anafylactische/anafylactoïde reacties. Aangezien deze reacties 
onvoorspelbaar van aard zijn, zijn de huidige risicobeperkende maatregelen niet gericht op het verminderen van de incidentie van deze 
reacties, maar meer op het waarschuwen van voorschrijvers/gebruikers voor het risico op anafylactische/anafylactoïde reacties bij patiënten 
die SonoVue® krijgen en op het verschaffen van instructies over hoe met deze reacties dient te worden omgegaan. De activiteiten die zijn 
ondernomen omaan de zorgen in verband met het voorkomen van dergelijke reacties te beantwoorden, zijn het verspreiden van een 
informatiebrochure over SonoVue® die is opgesteld door Bracco en is goedgekeurd door EMA/CHMP om:  
 gezondheidszorgbeoefenaars te informeren over de risico’s op overgevoeligheidsreacties in verband met het gebruik van SonoVue®; 
 aanbevelingen te doen over hoe er met deze reacties dient te worden omgegaan; 
 een standaardlijst met te stellen vragen en in te winnen informatie te verschaffen die kan worden gebruikt als zich een dergelijke reactie 

zou voordoen;  
 instructies te geven over de manier waarop toediening van SonoVue® zonder indicatie kan worden voorkomen of beperkt. 

  



 

1  - SonoVue® goedgekeurde indicaties 
 
SonoVue® (preparaat van zwavelhexafluoride (SF6) met 
gestabiliseerde microluchtbelletjes) is een transpulmonaal 
echocardiografisch contrastmiddel geïndiceerd voor gebruik met 
echografische beeldvorming. Dit product mag alleen worden 
gebruikt door artsen die ervaring hebben met diagnostische 
echografische beeldvorming. 
 
Dit is om u eraan te herinneren dat de baten/risicoverhouding van 
SonoVue® is vastgesteld voor gebruik: 
 

• met B-modus echocardiografie bij patiënten met verdenking op 
of vastgestelde cardiovasculaire ziekte voor het verkrijgen van 
opacificatie van hartkamers en verbetering van de linker 
ventriculaire endocardiale contouraftekening. In geval van 
stress-echocardiografie wordt het gebruik van een lage 
mechanische index (MI) aanbevolen 

 
• bij Doppler ultrasonografie voor het: 

- detecteren van afwijkingen in de cerebrale arteriën, 
extracraniale carotiden, perifere arteriën en poortader, 

- onderzoeken van vasculatuur van laesies van borst en lever 
 

SonoVue® verbetert met name de nauwkeurigheid bij het 
detecteren/uitsluiten van afwijkingen in de a. cerebri en de 
extracraniale a. carotis of perifere arteriën door het verbeteren van 
de Doppler-signaal/ruisverhouding. SonoVue® verhoogt de 
kwaliteit van het Doppler-beeld en de duur van de klinisch 
bruikbare signaalversterking bij de beoordeling van de poortader. 
SonoVue® verbetert de weergave van de vasculariteit van laesies 
van borst en lever tijdens Doppler-sonografie, wat tot een meer 
specifieke laesietypering leidt. 
 
De aanbevolen doses SonoVue® bij volwassenen en ouderen zijn: 
 
B-modus beeldvorming van de hartkamers, in rust of met  

stress 2 ml 
 

Vascular Doppler imaging 2,4 ml 

 
 

Tijdens een enkel onderzoek kan een tweede injectie van de 
aanbevolen dosis worden gegeven, wanneer de arts dit noodzakelijk 
acht. Het product wordt toegediend via een intraveneuze bolus in 
een perifere ader na reconstitutie met fysiologische zoutoplossing. 
Elke injectie moet worden gevolgd door het doorspoelen van 5 ml 
fysiologische zoutoplossing. 
 
In klinisch onderzoek is het nut van SonoVue® ultrasonografie in 
afwezigheid van een twijfelachtige of niet-doorslaggevende niet-
versterkte echografie niet aangetoond. 
Daarom mag SonoVue® alleen worden gebruikt bij patiënten bij wie 
onderzoek zonder contrastversterking niet doorslaggevend is. 

 
De veiligheid en effectiviteit van SonoVue® zijn bij de volgende 
patiëntengroepen niet in klinisch onderzoek vastgesteld, en is daarom 
bij deze patiënten gecontra-indiceerd (zie Samenvatting van de 
productkenmerken): 
 

• jonger dan 18 jaar, 
• met bekende rechts-links shunts, 
• met ernstige pulmonale hypertensie (pulmonale arteriedruk  
 > 90 mmHg), 
• met niet-gereguleerde systemische hypertensie, 
• met ARDS (adult respiratory distress syndrome), 
• vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, 
• in combinatie met dobutamine bij patiënten met aandoeningen die 

een cardiovasculaire instabiliteit suggereren (bv. recent acuut 
coronair syndroom of een klinisch onstabiele ischemische 
hartaandoening). 
 

Voorzichtigheid is geboden bij toediening van SonoVue® aan 
patiënten met een recent acuut coronair syndroom of een klinisch 
onstabiele ischemische hartaandoening, waaronder: een ontwikkelend 
of reeds bestaand myocardinfarct, typische angina pectoris in rust in 
de laatste 7 dagen, aanzienlijke verslechtering van de hartsymptomen 
in de laatste 7 dagen, een recente coronaire interventie of andere 
factoren die een klinische instabiliteit suggereren (bijvoorbeeld een 
recente verslechtering van het ECG, of verandering van de klinisch-
biologische parameters), acuut hartfalen, klasse III/IV hartfalen of 
ernstige ritmestoornissen, want bij deze patiënten kunnen 
allergieachtige en/of vaatverwijdende reacties leiden tot 
levensbedreigende situaties. SonoVue® mag alleen aan deze patiënten 
toegediend worden na een zorgvuldige baten/risico afweging. Tijdens 
en na toediening moeten de vitale parameters nauwlettend in de gaten 
worden gehouden. 
 
SonoVue® is niet geschikt voor gebruik bij mechanisch beademde 
patiënten, en bij patiënten met onstabiele neurologische aandoeningen. 
 
Bij patiënten met de volgende aandoeningen is voorzichtigheid 
geboden, omdat het aantal patiënten dat aan SonoVue® is blootgesteld, 
beperkt is (zie de Samenvatting van de productkenmerken): 
 

• acute endocarditis, prothetische kleppen, acute systemische 
ontsteking en/of sepsis, 

• hyperactieve stollingsstatus en/of recente trombo-embolie, 
• nier- of leverziekte in het eindstadium. 

 
De balans tussen de voordelen en risico’s is voor andere indicaties of 
met andere doses nog niet in klinisch onderzoek beoordeeld. Daarom 
mag SonoVue® niet buiten de goedgekeurde indicaties worden 
gebruikt. 
 
Voor de volledige informatie verwijzen we naar de Samenvatting van de 
productkenmerken (SPK). Voor aanvullende informatie kunt u contact 
opnemen met ons Departement Professionele Diensten 
(Services.ProfessionalEurope@bracco.com). 
 
 



 
 
 
 

2  - Informatie over de overgevoeligheid voor SonoVue® 
 

 
Het gebruik van SonoVue® kan in verband worden gebracht met 
het risico van allergieachtige reacties, zoals aangetoond in het 
klinische onderzoek en na meer dan 10 jaar gebruik in de handel. 
In klinische onderzoeken bedroeg de incidentie van 
anafylactische/ anafylactoïde reactie ongeveer 1/1000 patiënten 
aan wie SonoVue® werd toegediend, en deze 
anafylactische/anafylactoïde reacties waren ernstig bij ongeveer 
1/5000 patiënten. 

 
Ernstige anafylactische/anafylactoïde reacties kwamen zelden 
voor en traden op met een incidentie van ongeveer 1/10000 
patiënten volgens de geneesmiddelbewaking na het in de handel 
brengen, hoewel er mogelijk onderrapportering zou kunnen zijn. 

 
Deze bijwerkingen worden gekenmerkt door een atypische 
klinische manifestatie die verschilt van het gebruikelijke patroon 
van overgevoeligheidsreacties. De eerste klinische manifestatie 
van een allergieachtige reactie op SonoVue® is een duidelijke 
daling van de bloeddruk, die gewoonlijk binnen een paar minuten 
na injecteren van het product optreedt. In de ernstigste gevallen 
wordt de bloeddruk onmeetbaar, kan de patiënt het bewustzijn 
verliezen en is onmiddellijk medische interventie noodzakelijk. 
Het optreden van andere allergieachtige symptomen is variabel: 
hiermee samenhangende ademhalingsproblemen en/of symptomen 
als kortademigheid en druk op de borst, maar slechts in zeldzame 
gevallen ook het gevoel van een dichtgeknepen keel, 
bronchospasme of angio-oedeem. Andere hiermee samenhangende 
symptomen kunnen onder meer zijn: blozen en een warme huid, 
en in nog zeldzamere gevallen gegeneraliseerd erytheem, pruritus 
of urticaria en acute maagdarmklachten (misselijkheid, braken). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zoals kan voorkomen bij een typische overgevoeligheidsreactie 
kunnen cardiale symptomen onderdeel uitmaken van de klinische 
manifestatie. Deze symptomen kunnen direct worden veroorzaakt 
door de verstoring van de hemodynamische balans die plotseling 
ontstaat als gevolg van de daling van de bloeddruk of worden 
gemedieerd door ontstekingsmediatoren die rechtstreeks invloed 
uitoefenen op de coronairvaten. De beschreven cardiale 
symptomen horen bij typische of vasospastische angina pectoris, 
en in meer zeldzame gevallen bij: een acute myocardinfarct, een 
ernstige verandering van de cardiale geleiding en van de 
ventriculaire functie wat leidt tot veranderingen in de 
hartfrequentie, hartblok, aritmie, ventriculaire fibrillatie en/of 
hartstilstand. Deze aandoeningen kunnen snel worden omgekeerd 
door het nemen van de juiste reanimatiemaatregelen. 
 
De pathogenese van dit voorval is nog steeds niet helemaal 
duidelijk. We denken dat dit kan worden veroorzaakt door de 
directe of indirecte (via complementactivatie) interactie van 
microluchtbelletjes met macrofagen of basofielen op pulmonaal 
en/of cardiaal niveau, wat leidt tot het vrijkomen van mediatoren als 
tromboxaan, leukotriënen etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

3 - Aanbevelingen voor de gebruiker 
 
 
Voor een veiliger gebruik van SonoVue® verdient het aanbeveling dat 
voordat een met SonoVue® verbeterd ultrasound-onderzoek 
plaatsvindt de volgende voorzorgsmaatregelen worden genomen: 
 
• Aangezien geen enkele van de nieuwe potentiële risico’s of andere 

veiligheidsproblemen die voortvloeiden uit de toediening van 
SonoVue® bij patiënten met een recent acuut coronair syndroom of 
een klinisch onstabiele ischemische hartaandoening, te verwachten 
waren, wordt het sterk aanbevolen blijk te geven van een hoge 
waakzaamheid teneinde onvoorspelbare, ernstige 
overgevoeligheidsreacties te herkennen, patiënten correct en direct 
te testen en maatregelen te nemen in geval van ernstige 
anafylactische/anafylactoïde reacties, zowel bij de algemene 
patiëntenpopulatie als bij de specifieke doelgroep van patiënten in 
een kritieke toestand. Bij toediening van SonoVue® moet de arts niet 
alleen in staat zijn een overgevoeligheidsreactie te herkennen, maar 
moet hij/zij deze ook kunnen behandelen en dus over alle benodigde 
noodapparatuur en hierop getraind personeel beschikken. 

 
• Voorzichtigheid is geboden bij toediening van SonoVue® aan 

patiënten met een recent acuut coronair syndroom of een klinisch 
onstabiele ischemische hartaandoening, waaronder: een 
ontwikkelend of reeds bestaand myocardinfarct, typische angina 
pectoris in rust in de laatste 7 dagen, aanzienlijke verslechtering van 
de hartsymptomen in de laatste 7 dagen, een recente coronaire 
interventie of andere factoren die een klinische instabiliteit 
suggereren (bijvoorbeeld een recente verslechtering van het ECG of 
verandering van de klinische of biologische parameters), acuut 
hartfalen, klasse III/IV hartfalen of ernstige ritmestoornissen. Deze 
procedure mag alleen uitgevoerd worden in ziekenhuizen en 
klinische settings waar reanimatieteams en -uitrusting klaarstaan. 

 
• Wees uiterst voorzichtig als u overweegt SonoVue® toe te dienen 

aan patiënten met een ischemische hartaandoening, want bij deze 
patiënten kunnen allergieachtige en/of vaatverwijdende reacties 
leiden tot levensbedreigende situaties. SonoVue® mag alleen aan 
deze patiënten toegediend worden na een zorgvuldige afweging van 
de voordelen en de risico's. Tijdens en na toediening moeten de 
vitale parameters nauwlettend in de gaten worden gehouden. 

 
• Het ECG en de bloeddruk moeten gemonitord worden tijdens met 

SonoVue® versterkte echocardiografie met of zonder 
farmacologische stress (dit is al een standaard procedure bij elk 
echocardiografisch stressonderzoek, zowel bij een ECG met 
farmacologische stress als bij een ECG met fysieke inspanning). 

 
• Bij hoogrisicopatiënten die een echocardiografie moeten 

ondergaan, moet er een gedetailleerde opvolging van het ECG 
plaatsvinden (met een 1-lead ECG, wat al de standaardpraktijk zou 
moeten zijn als gelijktijdige procedure bij elk transthoracaal 
echocardiografisch onderzoek in rust, voor de opvolging van 
onder andere (zonder beperking) het onderliggende ritme, de 
hartfrequentie en de as bij aanvang van en tijdens het onderzoek, 
de detectie van afwijkingen ten opzichte van de aanvankelijke 
situatiue en vroege herkenning van aritmieën, 
geleidingsstoornissen, veranderingen in het ST-segment, en elk 
indirect teken van ischemie).  

 
 
 
 
 
 

 
 
• Gelijktijdig gebruik van farmacologische stressoren kan een 

belangrijke factor van verwarring zijn bij de evaluatie van ernstige 
bijwerkingen van SonoVue® bij echocardiografie. Farmacologische 
stressoren kunnen voorspelbare, dosisafhankelijke effecten 
induceren in het cardiovasculaire stelsel (bv. versnelde hartslag, 
verhoging van de bloeddruk en de ventriculaire ectopische activiteit 
bij dobutamine, of bloeddrukdaling bij adenosine en dipyridamol), 
alsook onvoorspelbare overgevoeligheidsreacties. 

 
• Het gebruik van SonoVue® in combinatie met dobutamine is 

gecontra-indiceerd bij patiënten met aandoeningen die een 
cardiovasculaire instabiliteit suggereren waarvoor dobutamine 
gecontra-indiceerd is. 

 
• Bovendien moeten, vooral bij patiënten die farmacologische stress-

echocardiografie ondergaan, de onderliggende elektrolytstoornissen 
gedetecteerd en behandeld worden vóór aanvang van het onderzoek, 
aangezien deze misschien een bijdragende factor kunnen zijn voor 
aritmieën en geleidingsstoornissen voorafgaand aan de injecties van 
de farmacologische stressor en SonoVue®. Behandel bij tekenen van 
hypovolemie (abnormaal beeld van de linkerventrikeluitstroombaan 
met gradiënt) het onderliggende vochtverlies dat ook kan bijdragen 
aan ongewenste hemodynamische veranderingen tijdens het stress-
onderzoek. 

 
• Stop in geval van een overgevoeligheidsreactie zodra er een 

bijwerking optreedt onmiddellijk met de toediening van het 
contrastmiddel. Evalueer onmiddellijk de responsiviteit van de 
patiënt. Zet de spoedprocedure in gang. 

 
• In geval van coronaire spasmen of tekenen van ischemie bij een 

patiënt tijdens stress-echocardiografie met dobutamine moet het 
onderzoek onmiddellijk stopgezet worden. Volg de richtlijnen voor 
de aanpak van acute coronaire syndromen. Bij de aanpak en de 
bescherming van het myocard moeten zuurstof, nitroverbindingen, 
trombocytenaggregatieremmers, antitrombinen, bètablokkers, 
calciumkanaalblokkers of ranolazine overwogen worden om de 
functie van het linkerventrikel in stand te houden in afwachting van 
eventuele revascularisatieprocedures. 

 
• Het is bekend dat adrenaline en maatregelen voor volumesubstitutie 

minder effectief zijn bij patiënten die gelijktijdig met bètablokkers 
worden behandeld. Wees voorzichtig bij de behandeling van 
anafylaxie met adrenaline bij patiënten op bètablokkers (ook 
oogdruppelbereidingen), aangezien de respons slechter kan zijn of 
ongewenste alfa-adrenerge en vagotone effecten bevorderd kunnen 
worden (hypertensie, bradycardie). 

 
• Het verdient aanbeveling om de patiënt tijdens en gedurende 

minimaal 30 minuten na toediening van SonoVue® onder 
zorgvuldige medische supervisie te houden. 

 



 
 
 
 
 
Oproep tot melding 
 
Als u vermoedt dat een bijwerking die door uw patiënt is ervaren 
samenhangt met de toediening van SonoVue®, dan wordt u verzocht 
dit onmiddellijk te melden, bij voorkeur bij het national centrum 
voor geneesmiddelenbewaking.  
 
Aarzel niet om bijwerkingen te melden omdat u onzeker bent over 
oorzaak en gevolg. 
 
De kwaliteit van meldingen van bijwerkingen is van essentieel 
belang voor een goede evaluatie van de relatie tussen het product en 
de bijwerkingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
U wordt dringend verzocht zo volledige mogelijke informatie te 
verzamelen en te rapporteren met betrekking tot: 
 

• beschrijving van de bijwerkingen en de begintijd ervan ten 
opzichte van de toediening van SonoVue® 

 
• details over verdachte en gelijktijdig gebruikte geneesmiddelen 

(naam van het geneesmiddel, dosis en indicatie) 
 

• patiëntkenmerken 
 

• klinisch verloop van de voorvallen en resultaat voor de patiënt 
 

• relevante therapeutische maatregelen en laboratoriumgegevens 
 

• alle andere relevante informatie die belangrijk is voor de 
beoordeling van de bijwerking 

 
Probeer in geval van een plotseling begin van ernstige 
bijwerkingen die mogelijk wijzen op immunologische, allergische 
of pseudoallergische oorzaak dit te onderzoeken en vermeld - 
indien van toepassing - in uw rapportage de gegevens die op de 
laatste pagina staan vermeld. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RICHTLIJNEN VOOR EEN DOELTREFFENDE MELDING VAN 
BIJWERKINGEN 

 

 
Mochten zich plotseling ernstige bijwerkingen voordoen die mogelijk wijzen op 
immunologische, allergische of pseudoallergische oorzaak, beschrijf dan in uw rapportage: 
 

Welke van de volgende symptomen van en aanwijzingen voor potentiële immunologische, 
allergische of pseudo-allergische bijwerkingen zich voordoen 
 
 Hypotensie 

 Hypovolemische shock 

 Tachycardie 

 Bewustzijnsverlies 

 Pre-syncopale symptomen 

 Kortademigheid/ dyspnoe 

 Drukkend gevoel op de borst (met name bij patiënten met astma) 

 Sensaties van een dichtgeknepen keel/dysfagie 

 Bronchospasme, piepende ademhaling 

 Angio-oedeem, laryngeaal oedeem 

Gelijktijdig gebruik van andere geneesmiddelen 

 
 Blozen 

 Diffuus maculopapulair exantheem 

 Gegeneraliseerd erytheem 

 Gegeneraliseerde pruritus 

 Urticaria 

 Warme huid 

 Niezen 
 Tranende ogen, neusverkoudheid 

 Acute maag-darmklachten (misselijkheid, braken, diarree) 

 Andere symptomen, te weten: 
 

 Bètablokkers, specificeer het geneesmiddel, dosis, datum en de tijdstip van laatste toediening: 

 ACE-remmers, specificeer het geneesmiddel, dosis, datum en de tijdstip van laatste toediening: 

 Dobutamine of een ander middel dat bij een stressecho wordt gebruikt, specificeer het geneesmiddel, dosis, datum en de tijdstip van  

     laatste toediening: 

 Gelijktijdige en/of binnen de afgelopen 24 uur toegediende andere contrastmiddelen dan SonoVue®, te weten: 

 Andere geneesmiddelen, te weten: 

Medische voorgeschiedenis: Overgevoeligheid 
 

 Atopische ziektegeschiedenis 

 Atopische dermatitis in de ziektegeschiedenis 
 Allergische rinitis 
 In de kindertijd ontstane astma 
 Dezelfde stoornis(sen) in de ziektegeschiedenis van familie  
  (ouders, broers en zussen, kinderen) 
 

 Urticaria in de ziektegeschiedenis 
 Ziektegeschiedenis met spontane galbulten (urticaria) met
 of zonder angio-oedeem, wat optreedt zonder blootstelling 
aan een bekend allergeen 
 Acute urticaria in de ziektegeschiedenis binnen twee uur 
 na een maaltijd en wat wordt toegeschrevenaan een 
 specifiek voedingsmiddel, te weten: 
 Anders, te weten: 


 Allergische of idiosyncratische bijwerkingen van 
    geneesmiddelen in de ziektegeschiedenis. 
  Specificeer voor elke bijwerking het volgende: 
 De naam van het geneesmiddel: 
 De tijd sinds de laatste bijwerking: 
 De aard van die bijwerking: 
 De verstreken tijd tussen het begin van de behandeling met het 

 geneesmiddel en het begin van de symptomen: 
 De eventueel benodigde behandeling: 








 Eerdere blootstelling aan andere intravasculaire contrastmiddelen, 
  te weten: 
 Contrastmiddel:
 Datum: 
 Tijd: 
 Beschrijving van de bijwerking, en van de eventuele 
gerelateerde medische behandeling: 

 Allergische reacties in de ziektegeschiedenis ziektegeschiedenis met  

 daarin (eerdere) acute allergische reacties waarvoor onmiddellijk 
 medische zorg noodzakelijk was, na: 

 Insectenbeten; 

 Voedsel, te weten: 

 Drugs/geneesmiddelen, te weten: 

 Ziektegeschiedenis met idiopathische anafylaxie 

 Inspanningsafhankelijke anafylaxie 

 Anders, te weten: 


 Persoonlijke en familiaire ziektegeschiedenis voor wat betreft 
 auto-immuunstoornissen: 

 Hypothyreoïdie; 

 Lupus 

 Reumatoïde artritis 

 Type I diabetes 

 Een vorm van vasculitis 

 Anders, te weten: 



 

Medische voorgeschiedenis: Hartaandoeningen en comorbiditeiten 
 

 Zich ontwikkelend of reeds bestaand myocardinfarct 
 Typische angina pectoris in rust in de laatste 7 dagen 
 Aanzienlijke verslechtering van dehartsymptomen in de laatste 7 dagen, te weten: 
 Recente coronaire interventie, te weten: 
 Recente verslechtering van het ECG, of van de klinisch-biologische parameters, te weten: 
 Acuut hartfalen, 
 Klasse III/IV hartfalen, 
 Ernstige ritmestoornis, te weten: 
 

Echografieonderzoek: 
 

 Onderzoek waarbij (of waarna) het voorval werd waargenomen: 
 Echografie op ander niet cardiologisch onderzoek 
 Specificeer type en indicatie: 
 Bevindingen: 
 
 Echografieonderzoek aan het hart 
 Specificeer type en indicatie: 
 Gebruik van farmacologische stressor, te weten: 
 Bevindingen: 

 

 
 

Melden van bijwerkingen  
De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht bijwerkingen van Sonovue® te melden aan het Belgisch Centrum voor 
Geneesmiddelenbewaking voor geneesmiddelen  voor humaan gebruik (BCGH) van het FAGG. Het melden kan online 
gebeuren via www.gelefiche.be of via de “papieren gele fiche” beschikbaar via het Gecommentarieerd 
Geneesmiddelenrepertorium en drie maal per jaar via de Folia Pharmacotherapeutica. De gele fiche kan worden verzonden 
naar het BCGH per post naar het adres FAGG – BCGH – Eurostation II – Victor Hortaplein 40/40 – 1060 Brussel, per fax op 
het nummer 02/254.80.01, of per mail naar adversedrugreactions@fagg-afmps.be. 
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