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Lareb

Registeren, evalueren en analyseren 
van bijwerkingen van geneesmiddelen 

en vaccins



Vertrouwen

• Geneesmiddelen en vaccins goed 
getest voor op de markt

• In praktijk veel grote groepen dan in 
onderzoek, RVP zelfs: alle kinderen

• Permanente bewaking van groot 
belang

Presenter
Presentation Notes
Het is belangrijk dat mensen er op kunnen vertrouwen dat bijwerkingen na vaccinaties goed bewaakt worden en zo nodig tijdig actie ondernomen kan worden. De veiligheidsbewaking van bijwerkingen na vaccinaties in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) wordt sinds 1 januari 2011 gedaan door de vaccinunit van het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb. Voor die datum werden bijwerkingen onderzocht door het RIVM (1). Het bewaken van de veiligheid van griep- en reizigersvaccins is langer al een taak van Lareb. 



Vaccins

• Gezonde mensen, kinderen

• Grote schaal: RVP 2,2, miljoen vaccins

• Vaccinatiegraad -
 

algemeen 
gezondheidsbelang





Melden
Wat?
• ernstig of grote impact
• ongebruikelijke of onverwachte
• volgende uit uitvoeringsfouten
• die leiden tot (publieke) bezorgdheid
• vaccinfalen
Hoe? 
• Elektronisch meldformulier op www.lareb.nl
• Helpdesk 073 6469 703 



1421 meldingen na vaccinatie
1123 (79%) RVP
195 (14%)  seizoensgriep 
107 (8%) overige vaccinaties

RVP
821 (74%) zorgverleners
282 (26%) ouders of HPV-gevaccineerden







Kennis

Praktijk

Presenter
Presentation Notes
Belang van melden



Ouders / 
gevaccinneerden

Uitvoerders 
RVP/ artsen

CBG

WHO / 
EudravigilanceLareb

RIVM



http://www.google.nl/imgres?q=ketenzorg&um=1&hl=nl&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=C1m8KUnveCeHuM:&imgrefurl=http://www.medicalfacts.nl/2009/05/29/kanttekeningen-bij-bekostiging-van-ketenzorg-per-ziekte/&docid=Ig56NEE0Ve9N4M&imgurl=http://www.medicalfacts.nl/wp-content/uploads/2009/05/ketenzorg1.jpg&w=300&h=276&ei=9ixTT5SDDsLS0QWp7ozLCw&zoom=1


Top 15 bijwerkingen 



Telegraaf 
20 maart 2012



Niets vinden is geen teleurstelling, 
maar een geruststelling

Juist als je niets vindt, moet je 
aantonen dat je goed gezocht hebt
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