Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb
Wat is Lareb?
Het Nederlands Bijwerkingen
Centrum Lareb is een onafhankelijk
kenniscentrum op het gebied van
bijwerkingen van geneesmiddelen en
vaccins. In opdracht van de overheid
registreert en analyseert Lareb de
bijwerkingen van geneesmiddelen
en vaccins. Ook is Lareb het
kenniscentrum voor geneesmiddelen
bij zwangerschap en borstvoeding.
Lareb vindt informatievoorziening
over bijwerkingen van het grootste
belang. Daarom staat Lareb voor
openheid van zaken. Door onze
kennis snel en toegankelijk naar
buiten te brengen willen we een
goed gebruik van geneesmiddelen en
vaccins bevorderen en het vertrouwen
vergroten van zorgverleners en
patiënten in de therapie.
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Meer informatie
Op de website www.lareb.nl leest u meer over het
Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb en vindt u meer
actuele informatie.
Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u contact
met ons opnemen via info@lareb.nl of 073-646 97 00.

Meer weten?: www.lareb.nl

Bijwerkingen? Lareb melden! www.lareb.nl
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U draagt bij aan de
kennis over veiligheid
van geneesmiddelen

Goede geneesmiddelen zijn belangrijk. Goede geneesmiddelen zijn
ook veilig. Ondanks uitvoerig onderzoek voordat een geneesmiddel
op de markt wordt toegelaten, komen in de praktijk soms nieuwe of
zeldzame bijwerkingen aan het licht. Door bij Lareb bijwerkingen te
melden van geneesmiddelen en vaccins draagt u bij aan een veiliger
geneesmiddelengebruik.

Nederlands onderzoek laat zien
dat één op de twintig van alle
ziekenhuisopnames samenhangt met
het gebruik van geneesmiddelen.
De helft van deze opnames is
wellicht te vermijden. Door meer en
betere kennis over bijwerkingen van
geneesmiddelen.

melden belangrijk. Dat geldt ook voor
bijwerkingen van geneesmiddelen
die zonder recept te koop zijn.
Denk aan kruidengeneesmiddelen,
internetmedicijnen of traditionele
medicatie via de drogist. Alleen door
het melden van ervaringen met
geneesmiddelen en vaccins leren we
meer over de effecten ervan in de
praktijk.

Bijwerkingen? Lareb melden!
Iedereen – zorgverleners, patiënten
en ouders van gevaccineerde
kinderen – kan een bijwerking bij
Lareb melden. Ook als u het niet
zeker weet, maar vermoedt dat het
om een bijwerking kan gaan, is

Melden kan via de website
www.lareb. nl. Daar vindt u
een gemakkelijk in te vullen
meldformulier. Ook kunt u via
de website een papieren
meldformulier aanvragen.

Wat kunt u melden?
Iedere bijwerking, of vermoeden van
een bijwerking die u de moeite waard
vindt om te melden is welkom. Lareb
is met name geïnteresseerd in:
• onbekende bijwerkingen die dus
niet in de bijsluiter staan;
• ernstige bijwerkingen die
leiden tot een (verlenging van)
ziekenhuisopname, aangeboren
afwijkingen, arbeidsongeschiktheid,
invaliditeit, levensbedreigende
situatie, overlijden;

• bijwerkingen van nieuwe
geneesmiddelen;
• bijwerkingen bij kinderen;
• bijwerkingen van vaccins,
homeopathische en plantaardige
middelen.

Wat gebeurt er met uw
melding?
Bij Lareb werken artsen en apothekers
die alle meldingen beoordelen.
Iedereen die bij Lareb een bijwerking
meldt, krijgt hierover bericht. Hierin
staat hoe Lareb de relatie tussen

het geneesmiddel of vaccin en de
bijwerking beoordeelt en of er andere
gelijksoortige meldingen zijn binnen
gekomen.
De melding voeren we vervolgens
anoniem, dus zonder persoonsgegevens, in de Lareb databank in.
Deze databank vindt u op de website
van Lareb.
Ernstige meldingen geven wij,
opnieuw zonder persoonsgegevens,
door aan het College ter Beoordeling
van Geneesmiddelen (CBG) en de
producent van het geneesmiddel.
Het CBG bepaalt of er reden is om
actie te ondernemen, zoals het
aanpassen van bijsluiters of het van
de markt halen van het geneesmiddel.
Elk kwartaal stuurt Lareb een
bericht aan CBG met belangrijke
observaties. Ook geeft Lareb de
meldingen door aan de European
Medicines Agency in Londen en aan
de Wereldgezondheidsorganisatie.
Zo helpen we de geneesmiddelenveiligheid wereldwijd te bewaken.

Geneesmiddelen en
zwangerschap
Onderdeel van Lareb is Teratologie
Informatie Service (TIS). Dit is het
kenniscentrum voor geneesmiddelen

www.lareb.nl, uw kennisbank
Op www.lareb.nl staat een schat
aan informatie over bijwerkingen.
Zo vindt u in onze databank
welke bijwerkingen bij Lareb
zijn gemeld. Daarnaast kunt u er
andere informatie raadplegen, zoals
publicaties, jaarberichten, signalen,
kwartaalberichten en verwijzingen
naar relevante links. U kunt zich ook
gratis abonneren op onze digitale
nieuwsbrief.

en zwangerschap. Sommige vrouwen
moeten ook in de zwangerschap
geneesmiddelen gebruiken, zoals
mensen met epilepsie of diabetes.
Ook kan het zijn dat iemand
zwanger is geworden, terwijl er (nog)
geneesmiddelen werden gebruikt.
Op veel vragen over de risico’s van
geneesmiddelen rond vruchtbaarheid,
zwangerschap en borstvoeding
vindt u een antwoord op de
Lareb website. Dit geldt ook voor
informatie over andere risico’s in en
rond de zwangerschap, zoals ziekte,
vergiftigingen en straling. Vragen aan
TIS kunnen gesteld worden via e-mail:
tis@lareb.nl.

