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 en in Luxemburg, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is
een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van Thalidomide Celgene te waarborgen (RMA versie 04/2020).

Thalidomide Celgene®
Meldingsformulier voor zwangerschap:
Uitkomst van de zwangerschap

 Eerste melding
Datum : dd

 Opvolgrapport

 Laatste melding

/ mm / jjjj

MELDER
Naam : 	
Adres : 
Land : 
Fax :
Telefoon :

E-mail : 
 Arts (specialisatie 	
 Verpleegkundige
 Apotheker
 Andere gezondheidszorgbeoefenaar:

)

GEGEVENS VAN DE MOEDER
Initialen
Familienaam en voornaam

Geboortedatum
dd

/ mm /

Leeftijd
jjjj

TYPE BLOOTSTELLING

RMP-THAL-005

 Patiënte
 Vrouwelijke partner van een mannelijke patiënt
 Andere: ____________________________________________________________________________________
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Meldingsformulier voor zwangerschap:
Uitkomst van de zwangerschap

UITKOMST VAN DE ZWANGERSCHAP
Leeft de
pasgeborene?

Nee  Ja 
Indien nee, specificeer: ________________________________________________
Nee  Ja 

Spontane
miskraam

dd

/ mm /

jjjj

Histopathologie: Nee  Ja 

Draagtijd: ____weken zwangerschap
Afwijking: Nee  Ja 

Preciseer: __________________________________________________________

Vrijwillige
zwangerschapsonderbreking

Nee  Ja 

dd

/ mm /

jjjj

Histopathologie: Nee  Ja 

Draagtijd: ____weken zwangerschap
Afwijking: Nee  Ja 

Preciseer: __________________________________________________________

Reden voor abortus (bijv. persoonlijke of medische redenen, diagnose van foetale misvormingen, enz.)
_________________________________________________________________________________
Nee  Ja 

Overlijden
in utero

dd

/ mm /

jjjj

Histopathologie: Nee  Ja 

Draagtijd: ____weken zwangerschap
Afwijking: Nee  Ja 

Preciseer: __________________________________________________________

Mogelijke verklaring (specificeer): ________________________________________________________
Ectopische
zwangerschap

Nee  Ja 

BEVALLING (Enkel in te vullen indien de pasgeborene levend werd geboren)
Datum:

dd

/ mm /

jjjj

Draagtijd: ____weken zwangerschap

Type bevalling

Normaal 

Ingeleid 

Keizersnede 

Foetale nood

Nee  Ja 

Chronisch 

Acuut 

Placenta normaal:

Nee  Ja 

Onbekend 

RMP-THAL-005

Opmerkingen:
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Meldingsformulier voor zwangerschap:
Uitkomst van de zwangerschap

TOESTAND VAN DE PASGEBORENE
Gewicht (g):
Lengte (cm):
________________ ________________

Geslacht

V M

Prematuur:

Nee  Ja 

Dysmatuur:

Nee  Ja 

Apgar-score:

Afwijking:

Nee  Ja 

Specificeer: ____________________________________________

Neonatale
pathologie

Nee  Ja 

Specificeer: ____________________________________________

1 mn

Hoofdomtrek:
______________ cm
5 mn

Onmiddellijke uitkomst: ________________________________________________________________
Pasgeborene opgevolgd door: ___________________________________________________________
Borstvoeding:

Nee  Ja 

AANVULLENDE INFORMATIE

Blootstelling
aan

VERLOOP VAN DE ZWANGERSCHAP
Tabak 
Alcohol 
Toxicomanie 
_______sig./dag ___hoeveelheid/dag Specificeer: __________________________
Andere: _____________________________________________________________

Infectie 
Ziekte(n) tijdens Hypertensie 
Diabetes 
Specificeer: __________________________
de zwangerschap
Andere: _____________________________________________________________
Hospitalisatie
tijdens de
zwangerschap:

Nee  Ja 

Prenatale
diagnose:

Nee  Ja 

Echografie

Reden(en): __________________________
___________________________________
___________________________________

data en resultaten: ____________________________________________________
Voeg de resultaten van echografie toe

Resultaten : ___________________________________________________________

Groeiachterstand in utero:

Nee  Ja 

RMP-THAL-005

Andere specifieke tests
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Meldingsformulier voor zwangerschap:
Uitkomst van de zwangerschap

INFORMATIE OVER DE TOEDIENING VAN THALIDOMIDE CELGENE
Indicatie voor gebruik van thalidomide: ____________________________________________________
Begindatum van de
behandeling
dd

/ mm /

jjjj

Einddatum van de
behandeling
dd

/ mm /

jjjj

Dagdosis

Lot Nr

 200 mg
 100 mg
 Andere: ________ mg

GENEESMIDDEL(EN) GEBRUIKT TIJDENS DE ZWANGERSCHAP
Generische naam
Dosis &
van het
geneesmiddel / frequentie
toedieningsweg

Begindatum van de
behandeling

Einddatum van de
behandeling

dd

/ mm / jjjj

dd

/ mm / jjjj

dd

/ mm / jjjj

dd

/ mm / jjjj

dd

/ mm / jjjj

dd

/ mm / jjjj

dd

/ mm / jjjj

dd

/ mm / jjjj

dd

/ mm / jjjj

dd

/ mm / jjjj

dd

/ mm / jjjj

dd

/ mm / jjjj

Indicatie van het
geneesmiddel

Melding
Naam :
Titel :
Datum :

dd

/ mm / jjjj

RMP-THAL-005

Handtekening

F 5.4

Meldingsformulier voor zwangerschap:
Uitkomst van de zwangerschap

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

RMP-THAL-005

Gelieve dit formulier te sturen naar de plaatselijke vertegenwoordiging van Celgene:
Celgene bvba/sprl
Parc de l’Alliance,
Bâtiment D-E, bloc E1
Place du Luxembourg, 1
B-1420 Braine-l’Alleud
België
Tel. :
+32 2 793 48 21 / +32 2 793 48 11
Fax :
+32 2 793 49 26
E-mail: drugsafety-belux@celgene.com
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