
De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden 
verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel NexoBrid. 
Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze 
informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en 
doeltreffend gebruik van NexoBrid te waarborgen (RMA versie 10/2014) 
 
 

 
 

 

 

 

NEXOBRID®  (bromelaïne) 
 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.  

 
Informatiepakket voor medisch personeel: 

stapsgewijze handleiding voor de 
behandeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: lees aandachtig de 

SKP (in bijlage) vooraleer NexoBrid voor te schrijven en te gebruiken. De volledige en 

geactualiseerde tekst van deze SKP is beschikbaar op de website www.fagg.be, rubriek 

“bijsluiter en SKP van een geneesmiddel” 

  

http://www.fagg.be/
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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 

NexoBrid te waarborgen en moeten volgende belangrijke onderdelen bevatten: 

 

 Voorafgaand aan het voorschrijven van NexoBrid: 
o De beperking tot 15% TBSA voor het totale gebied dat kan worden 

behandeld  

o Het risico van allergische reactie en kruisreactiviteit, en de contra-indicatie 

bij patiënten die allergisch zijn voor ananas en papaïne of voor een eerdere 

toepassing van het product 

o Het risico van verhoogde mortaliteit bij patiënten met cardiopulmonale 

aandoeningen 

 

 Voorafgaand aan en tijdens het aanbrengen van NexoBrid: 
o De noodzaak van pijnbehandeling 

o De noodzaak van het reinigen en klaarmaken van de wond, voorafgaand 

aan de behandeling, met  

 Het aanbrengen van een in een antibacteriële oplossing gedrenkt 

verband gedurende 2 uur voordat NexoBrid wordt aangebracht 

 Bescherming van omliggende huidgebieden  

o De wijze van bereiding van NexoBrid en het aanbrengen ervan op het 

wondgebied 

 

 Na het aanbrengen van NexoBrid: 
o NexoBrid en het opgeloste dode weefsel verwijderen 

o Beoordeling van de wond en de waarschuwing dat de behandeling niet mag 

worden herhaald 

o De wondbehandeling, na behandeling met NexoBrid, met 

 Het aanbrengen van een in een antibacteriële oplossing gedrenkt 

verband gedurende 2 uur 

 Zo snel mogelijk na debridement transplantaties uitvoeren 

o Het feit dat NexoBrid kan leiden tot een allergische reactie, een verhoogde 

bloedingsneiging en ernstige lokale irritatie, en dat patiënten moeten 

worden gecontroleerd op klachten en symptomen daarvan 

o Het feit dat patiënten moeten worden gecontroleerd op klachten en 

symptomen van wond- en systemische infecties 

 

Het voorlichtingspakket dient het volgende te bevatten: 

 Samenvatting van de productkenmerken en Bijsluiter: informatie voor de gebruiker  

 Informatiepakket voor medisch personeel 
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ALGEMENE INFORMATIE OVER NEXOBRID 
 
Therapeutische indicaties 

NexoBrid is geïndiceerd voor het verwijderen van dood weefsel bij volwassenen met 

diepe tweede- en derdegraadsbrandwonden. 

 

Productbeschrijving: 
Eén flacon bevat 2 g concentraat van in bromelaïne verrijkte proteolytische enzymen, na 

mengen overeenkomend met 0,09 g/g concentraat van in bromelaïne verrijkte 

proteolytische enzymen (of 2 g/22 g gel).  

Eén flacon bevat 5 g concentraat van in bromelaïne verrijkte proteolytische enzymen, na 

mengen overeenkomend met 0,09 g/g concentraat van in bromelaïne verrijkte 

proteolytische enzymen (of 5 g/55 g gel).  

De proteolytische enzymen zijn een mengsel van enzymen van de stam van Ananas 

comosus (ananasplant). 

Geneesmiddel bedoeld voor lokale toediening. 
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INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK – STAPSGEWIJZE RICHTLIJNEN 
VOOR BEHANDELING 

VOORAFGAAND AAN HET VOORSCHRIJVEN VAN NEXOBRID 
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en behandelende artsen 

(brandwondenspecialisten) moeten van het volgende op de hoogte zijn voordat ze 

NexoBrid voorschrijven. 

 NexoBrid mag alleen door opgeleid medisch personeel dat de verplichte opleiding voor 

het gebruik van NexoBrid heeft gevolgd in gespecialiseerde brandwondencentra 

worden aangebracht. 

 Het totale lichaamsoppervlak (TBSA, ‘Total Body Surface Area’) van de behandelde 

brandwond moet worden beperkt tot 15% TBSA omdat er beperkte farmacokinetische 

gegevens zijn over patiënten met een TBSA van meer dan 15% en omdat gevallen van 

coagulopathie zijn waargenomen en vastgelegd in dieronderzoek. NexoBrid mag op 

hoogstens 15% van het totale lichaamsoppervlak (TBSA, ‘Total Body Surface Area’) 

worden aangebracht. 

 Het gebruik van NexoBrid is gecontraïndiceerd bij patiënten die allergisch zijn voor de 

werkzame stof, het concentraat van proteolytische enzymenverrijkt met bromelaïne , 

voor ananas of papaïne, of voor één van de hulpstoffen. 

Er zijn beperkte klinische gegevens ter beoordeling van mogelijke sensibilisatie voor 

NexoBrid. Allergische reacties op bromelaïne (waaronder anafylactische reacties en 

andere onmiddellijke reacties met manifestaties zoals bronchospasme, angio-oedeem, 

urticaria, en reacties van het slijmvlies en van het maagdarmstelsel) zijn gemeld in de 

literatuur. Vermoedelijke sensibilisatie na orale blootstelling en na herhaalde, 

beroepshalve blootstelling van de luchtwegen is gemeld. Bovendien is een vertraagde 

allergische huidreactie (cheilitis) na langere blootstelling van de huid (mondspoeling) 

gemeld. 

 Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg moeten op de hoogte zijn van het risico op 

verhoogde mortaliteit bij patiënten met cardiopulmonale aandoeningen. Daarom moet 

NexoBrid met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met cardiopulmonale en 

pulmonale aandoening, met inbegrip van pulmonaal brandwondentrauma en vermoeden 

van pulmonaal brandwondentrauma. 

 Kruisovergevoeligheid tussen bromelaïne en papaïne evenals latexeiwitten (bekend als 

latex-fruitsyndroom), bijengif en olijfboompollen is gemeld in de literatuur. 

 Er dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid dat NexoBrid (een 

eiwitproduct) sensibilisatie veroorzaakt wanneer patiënten later opnieuw worden 

blootgesteld aan producten die bromelaïne bevatten. Het gebruik van NexoBrid op een 

latere brandwond wordt niet aanbevolen. 
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VOORAFGAAND AAN EN TIJDENS HET AANBRENGEN VAN NEXOBRID 

1. VOOR HET AANBRENGEN VAN NEXOBRID 

De behandelende arts moet van het volgende op de hoogte zijn voordat NexoBrid wordt 

aangebracht: 

 De noodzaak van pijnbehandeling. Behandeling met NexoBrid wordt geassocieerd met 

pijn. Daarom moet de behandelende arts geschikte pijnbehandeling implementeren en 

preventieve analgetische/sederende geneesmiddelen toedienen bij de patiënt teminste 

15 minuten voordat NexoBrid wordt aangebracht, zoals bij een belangrijke wisseling 

van een verband. 

 

 De behandelende arts moet een met een antibacteriële oplossing doordrenkt verband 

aanbrengen op de gereinigde brandwonden en dat minstens 2 uur op zijn plaats laten 

om de kans op wondinfectie en pyrexie tot een minimum te beperken. 

 

 Om mogelijke irritatie van omringende huid te voorkomen bij accidenteel contact met 

NexoBrid, moet de behandelende arts een laag van een steriele, vette zalf aanbrengen 

om deze gebieden te beschermen. 

De behandelende arts moet de onderstaande procedure voor het reinigen van de wond 

(rubriek 1.1.) en de procedure voor het klaarmaken van de wond voorafgaand aan 

debridement (rubriek 1.2.) volgen. 

 

1.1 Reinigen van de wond 
Voorafgaand aan debridement start de aanvankelijke zorg van de brandwond met het 

standaard reinigen waarmee alle grove, contaminerende stoffen, vuiltjes en blaren 

worden verwijderd. De volgende procedure voor het reinigen van de wond is ook 

bedoeld als bescherming van de wond om de uitdroging en contaminatie door micro-

organismen te voorkomen. 

a. Teminst 15 minuten voorafgaand de behandeling met NexoBrid moeten 

preventieve analgetische/sederende geneesmiddelen bij de patiënt worden 

toegediend overeenkomstig de routinematige en doorgaans toegepaste 

pijnbehandeling bij vervanging van een groot oppervlak met verband bij 

brandwonden en tijdens het reinigen van de wond. Ze worden gebruikt opdat de 

wondverzorging zonder pijn zou kunnen plaatsvinden, zodat de gehele 

behandelingskuur (met NexoBrid) op een comfortabele manier voor de patiënt 

wordt uitgevoerd. 

b. Verbanden verwijderen en lokaal op de wondplaats aangebrachte medicatie 

stopzetten. Lokale medicatie (zoals zilver- of jodiumverbindingen) kunnen een 

invloed hebben op de werking van NexoBrid. 

c. De wond zorgvuldig reinigen met fysiologische zoutoplossing, zeep of 

antibacteriële oplossing, volgens het oordeelkundige vermogen van de arts. Blaren 

(oppervlakkige keratinelaag) moeten worden verwijderd door middel van de 

gebruikelijke procedures, zoals wrijven met een steriel gaas, doordrenken met 

fysiologische zoutoplossing, reinigend sponsje, enz. 
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d. Een met een antibacteriële oplossing doordrenkt kompres aanbrengen  op de 

gereinigde brandwonden en dit gedurende minstens 2 uur op zijn plaats laten. Dit 

kompres moet  uit meerdere lagen van steriel, absorberend gaas of een soortgelijk 

niet-geweven, absorberend materiaal bestaan. Het steriele gaas moet verzadigd zijn 

met de antibacteriële oplossing en wordt zo aangebracht dat het rechtstreeks in 

aanraking komt met het volledige gebied van de brandwond. Vervolgens wordt het 

kompres bedekt met een donzig verband, zoals een K-verband, om het steriele gaas 

op zijn plaats te houden. Het kompres van steriel gaas moet vochtig blijven totdat 

het wordt verwijderd voordat de debridementprocedure wordt gestart om 

uitdroging en grove contaminatie van de brandwond te voorkomen. Het 

doorweekte verband moet minstens om de 12 uur worden vervangen als de 

behandeling met NexoBrid niet onmiddellijk plaatsvindt. 

e. Nadat de wond gedurende minstens twee uur vochtig is gehouden, moeten het 

donzige verband en het kompres met steriel gaas worden verwijderd. De wond 

wordt opnieuw beoordeeld om zeker te zijn dat de oppervlakkige keratinelaag 

(blaren) is (zijn) verwijderd. Bij diepe, verkoolde brandwonden en brandwonden 

door vlammen kan het moeilijk zijn keratine te verwijderen. Zorgvuldig schrapen 

met gaas of een reinigend sponsje kan noodzakelijk zijn om de keratinelaag in die 

gevallen te verwijderen. 

 

1.2 Voorbereiden van de patiënt en het wondgebied 
a. Gebruik pijnbehandeling, zoals doorgaans wordt toegepast bij vervanging van een 

groot oppervlak met verband; de pijnbestrijding moet minstens 15 minuten vóór 

het aanbrengen van NexoBrid worden gestart, zoals beschreven in rubriek 1.1.a. 

b. Reinig de wond zorgvuldig en verwijder de oppervlakkige keratinelaag of blaren 

helemaal van het wondgebied, omdat keratine voorkomt dat dood weefsel 

rechtstreeks in aanraking kan komen met NexoBrid wat de werkzaamheid   van 

NexoBrid kan blokkeren. 

c. Een met een antibacteriële oplossing doordrenkt verband moet gedurende 2 uur 

worden aangebracht. 

d. Verwijder alle lokaal aangebrachte, antibacteriële geneesmiddelen voordat 

NexoBrid wordt aangebracht. Antibacteriële geneesmiddelen die achterblijven, 

kunnen een invloed hebben op de werking van NexoBrid, en zijn werkzaamheid 

verminderen. 

e. Breng rondom het gebied waarvan u dood weefsel wilt verwijderen een isolerende 

laag met een steriele paraffinezalf aan door die enkele centimeters buiten het te 

behandelen gebied aan te brengen. De paraffinelaag mag niet in aanraking komen 

met het te behandelen gebied om te vermijden dat die dood weefsel zou bedekken 

en daardoor voorkomt dat dood weefsel rechtstreeks in aanraking kan komen met 

NexoBrid. 
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f. Bescherm gebieden van geschaafde huid tegen mogelijke irritatie bij accidenteel 

contact met NexoBrid door een laag van een steriele, vette zalf aan te brengen. 

 

Isolerende barrière aanbrengen rondom het te behandelen gebied 

g. Sproei steriele, isotone natriumchlorideoplossing 9 mg/ml (0,9%) op de 

brandwond. Tijdens de aanbrengprocedure moet de wond vochtig worden 

gehouden. 

 

Irrigatie van de wonde 

 

1.3 Bereiden van NexoBrid-gel (mengen van het poeder met de gel) 

a. Beoordeel het te behandelen wondgebied van de patiënt om te bepalen hoeveel 

NexoBrid tijdens de behandeling moet worden gebruikt. 

b. NexoBrid-poeder en -gel worden geleverd in twee verschillende hoeveelheden: 2 g 

NexoBrid-poeder plus 20 g gel om een brandwond van 100 cm
2
 te bedekken of 5 g 

NexoBrid-poeder plus 50 g gel om een brandwond van 250 cm
2
 te bedekken. 

c. Meng 2 g of 5 g NexoBrid steriel poeder, zoveel als nodig is, met 20 g of 50 g 

steriele gel (verhouding 1:10). NexoBrid-poeder en -gel worden bij het bed van de 

patiënt gemengd met een steriele tongspatel totdat een homogeen, lichtbruin 

mengsel wordt verkregen. Het NexoBrid-poeder en de gel zijn steriel. Een 

aseptische techniek moet worden gebruikt voor het mengen van het poeder met de 

gel. 

d. De totale oppervlakte van de wond behandeld met NexoBrid mag niet meer dan 

15 % van de TBSA bedragen. 

e. De flacon met het NexoBrid-poeder moet krachtig worden geschud zodat de 

NexoBrid-poedercake fragmenteert. 

f. De flacon met het poeder moet voorzichtig worden geopend door de aluminium 

dop eraf te trekken en de rubberen stop te verwijderen. 
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g. Bij het openen van de fles met gel moet worden gecontroleerd of de tegen knoeien 

bestendige ring van de dop van de fles wel loslaat. Als de tegen knoeien bestendige 

ring al is losgekomen van de dop voordat de fles werd geopend, moet de fles met 

de gel worden afgevoerd en moet een andere, nieuwe fles met gel worden gebruikt. 

h. Het poeder wordt vervolgens in de bijbehorende fles met gel overgebracht. Indien 

nodig, kan een steriele spatel worden gebruikt om de droge poedercake in zijn 

flacon te breken voordat deze wordt overgebracht. 

i. Het poeder en de gel moeten zorgvuldig worden gemengd tot een gelijkmatig, 

enigszins geelbruin tot lichtbruin mengsel wordt verkregen. Doorgaans moeten het 

poeder en de gel gedurende 1 tot 2 minuten worden gemengd. 

j. De gel dient bij het bed van de patiënt te worden bereid. 

k. De flacon met NexoBrid-poeder, de flacon met gel en de bereide NexoBrid-gel 

mogen slechts voor één patiënt worden gebruikt. 

 

 

Homogeen mengsel van NexoBrid-poeder en -gel 
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2. AANBRENGEN VAN NEXOBRID 
2.1. Controle 

Naast de gebruikelijke controle van brandwondenpatiënten (bijv. vitale functies, 

volume-/water-/elektrolytenstatus, volledige bloedtelling, serumalbumine  en 

leverenzymwaarden) en vanwege het mogelijke risico van pijn, wondinfectie en 

verhoogd risico op bloedingen en aanzienlijke lokale irritatie, moeten patiënten die met 

NexoBrid worden behandeld op het volgende worden gecontroleerd: 

 Stijging van de lichaamstemperatuur. 

 Verschijnselen van lokale en systemische inflammatoire en infectieuze processen. 

 Aandoeningen die kunnen verergeren door analgetische premedicatie (bijvoorbeeld 

maagdilatatie, misselijkheid en het risico op plotseling braken, constipatie) of 

profylaxe met antibiotica (bijv. diarree). 

 Verschijnselen van lokale of systemische allergische reacties. 

 Mogelijke effecten op hemostase. 

 

2.2. Aanbrengen van NexoBrid 

NexoBrid mag op hoogstens 15% van het totale lichaamsoppervlak (TBSA) worden 

aangebracht. 

Stapsgewijze beschrijving van de debridementfase van de behandeling: 

a. Breng NexoBrid binnen 15 minuten na mengen lokaal op de bevochtigde 

brandwond aan, met een dikte van 1,5 tot 3 millimeter. De NexoBrid-gel wordt zo 

aangebracht dat deze het hele wondgebied bedekt, waarbij het gehele gebied wordt 

gevuld dat wordt begrensd door de zelfklevende barrière van steriele paraffinezalf. 

   

NexoBrid aanbrengen op het   Dekking door NexoBrid 

te behandelen gebied 

 

b. Dek de wond af met een steriel, afsluitend verband dat zich hecht aan de laag van 

steriele, vette zalf die is aangebracht. De NexoBrid-gel moet het volledige, 

afsluitende verband vullen, waarbij extra voorzichtigheid geboden is zodat er geen 

lucht onder dit afsluitende verband blijft. Door zacht te drukken op het afsluitende 

verband ter hoogte van het gebied dat in aanraking komt met deisolerende laag van 

paraffinezalf, kan adhesie worden gegarandeerd tussen de afsluitende verband en 

de vette zalf en wordt volledige insluiting van NexoBrid op het te behandelen 

gebied bereikt. 
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Het te behandelen gebied Een steriel, afsluitend filmverband 

 aanbrengen 

 

c. Bedek de verbonden wond met een los, dik, donzig verband dat met een zwachtel op 

zijn plaats wordt gehouden  

 

d. Houd het verband gedurende 4 uur op zijn plaats. 

e. Gooi alle niet-gebruikte NexoBrid-gel weg. 

  

Uitwendig, stabiliserend verband 
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NA HET AANBRENGEN VAN NEXOBRID 
1. Verwijderen van het NexoBrid-verband en het opgeloste dode weefsel 

a. Dien aangewezen preventieve, analgetische geneesmiddelen toe (zie rubriek 2.1.a). 

b. Verwijder na een behandeling met NexoBrid gedurende 4 uur het afsluitende 

verband met aseptische technieken. 

c. Verwijder de isolerende laag van paraffine met een steriel instrument met stompe 

rand (bijv. een tongspatel). 

 
Opgelost dood weefsel verwijderen 

 

d. Het losgekomen dode weefsel moet van de wond worden verwijderd. Veeg het 

weg met een steriel instrument met stompe rand, zoals op bovenstaande figuur 

wordt getoond. 

e. Veeg de wond eerst zorgvuldig schoon met een groot, steriel, droog gaas of 

kompres en daarna met een steriel gaas of kompres dat doordrenkt is met een 

steriele, isotone natriumchlorideoplossing 9 mg/ml (0,9%). Wrijf over het 

behandelde gebied tot het oppervlak rozig wordt met bloedende stippen of tot het 

weefsel witachtig wordt. Door te wrijven zal vastgekleefd, onopgelost dood 

weefsel niet kunnen worden verwijderd in gebieden waar er nog dood weefsel 

achterblijft. 

f. Breng gedurende nog eens 2 uur een met een antibacteriële oplossing doordrenkt 

kompres aan op het te behandelen gebied. 
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2. Beoordelen van de wond 

Verwijder na 2 uur het kompres dat met de antibacteriële oplossing is doordrenkt van 

de wond (zie hierboven), en beoordeel de wond op het volgende: 

 Volledigheid van debridement 

 Diepte van de brandwond om verdere wondbehandeling te kunnen bepalen. 

 

De evaluatie van de wond gebeurt op basis van de volgende criteria
1
, zoals aangeduid 

op de figuur hieronder: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beoordeling van het wondbed na debridering 

a. Niet-verbrande huid, niet beschadigd door NexoBrid 

b. Oppervlakkige brandwond van dermis met bloeding 

c. Middeldiepe brandwond van dermis met goed behouden dermale 

collageenmatrix 

d. Diepe brandwond van dermis met grotere en meer gespreide bloedende 

capillairen en een zeer dunne dermale matrix 

e. Derdegraadsbrandwond 

f. Niet-opgelost dood weefsel, beschermd door een blaar die niet werd 

verwijderd voordat NexoBrid werd aangebracht 

  

                                                 
1
 Rosenberg, L. in Herndon,D.N, Total Burn Care, 4

th
 edition, 2012, ch 11, Enzymatic Debridement of 

Burn Wounds: p.131-135 

a b c d 
e 

f 
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3. Waarschuwing tegen een herhaald behandeling met NexoBrid 

Laat NexoBrid 4 uur lang in aanraking blijven met de brandwond. Een tweede keer 

aanbrengen wordt niet aanbevolen. Er is beperkte informatie over het gebruik van 

NexoBrid op gebieden waar dood weefsel is achtergebleven na de eerste toepassing. 

Er dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid dat NexoBrid (een 

eiwitproduct) sensibilisatie veroorzaakt wanneer patiënten later opnieuw worden 

blootgesteld aan producten die bromelaïne bevatten. Het gebruik van NexoBrid op een 

latere brandwond wordt niet aanbevolen. 

 

4. Wondverzorging na debridement 

 Het gedebrideerde gebied moet onmiddellijk worden bedekt met tijdelijke of 

permanente huidsubstituten of verband ter preventie van uitdroging en/of vorming 

van pseudodood weefsel en/of infectie. 

 Voordat een permanente huidafdekking of tijdelijk huidsubstituut op een recent 

enzymatisch gedebrideerd gebied wordt aangebracht, een vochtig (“wet-to-dry”) 

verband gebruiken om resterend opgelost dood weefsel te verwijderen.  

 Voordat de transplantaten of  een primair verband worden aangebracht, moet het 

gedebrideerde bed worden gereinigd en ververst met bijvoorbeeld borstelen of 

schrapen zodat adhesie van het verband mogelijk gemaakt wordt. 

 

5. Zo snel mogelijk uitvoeren van een autotransplantatie 

Op wonden met derdegraadsbrandwonden en diepe brandwonden moet zo snel mogelijk 

na debridement met NexoBrid autotransplantaat worden aangebracht. Er dient zorgvuldig 

overwogen te worden om permanente huidafdekking (bijv. autotransplantaten) aan te 

brengen op diepe tweedegraadsbrandwonden kort nadat debridement met NexoBrid heeft 

plaatsgevonden. Bedek het gedebrideerde wondbed onmiddellijk na debridement en houd 

het vochtig met tijdelijke verbanden (doordrenkt verband, allotransplantaten of 

xenotransplantaten, geperforeerde biologische verbandfilms, enz.) tot de transplantatie 

plaatsvindt, ter preventie van uitdroging. Het gebruik van vette zalf ter preventie van 

uitdroging wordt niet aanbevolen voordat autotransplantatie plaatsvindt. 
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MELDEN VAN BIJWERKINGEN 

 
De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht bijwerkingen van NexoBrid 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 

 

 

BIJLAGEN 

 
 Samenvatting van de Produktkenmerken 

 Bijsluiter 
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