
  
Formulier voor de melding van een incident met 

een medisch hulpmiddel 

 
1. Administratieve inlichtingen

Referentienummer van het fagg

Datum van de meldingFormulier bestemd voor (bevoegde autoriteit) 

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 
 
Adres 

Victor Hortaplein 40/40 
1060 Brussel 
meddev@fagg.be

Referentienummer van het incident bij de melder referentienummer van de fabrikant

Straat en nummer

2. Inlichtingen betreffende het contactpunt voor materiovigilantie in de verzorgingsinstelling of de melder

E-mailadres 
 

Naam en functie 

3. Inlichtingen betreffende het contactpunt bij de verdeler

Adres

Postcode

LandE-mailadres

FaxnummerTelefoonnummer

Stad

Naam van de firma

Naam en functie 

Telefoonnummer   Faxnummer

StadPostcode   

Naam van de verzorgingsinstelling 
 

Datum waarop hij/zij op de hoogte werd 
gebracht Is hij/zij op de hoogte ? Ja Nee

initiator:sebastien.vanackere@afmps.be;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:cdff83121678244d8fc9833cb166c6c4



LandE-mailadres

FaxnummerTelefoonnummer

StadPostcode

Straat en nummer

Naam van de firma

Naam en functie 

Datum waarop hij/zij op de hoogte werd 
gebrachtIs hij/zij op de hoogte ?

4. Inlichtingen betreffende het contactpunt bij de gemachtigde vertegenwoordiger of de fabrikant

Nummer CE-markering indien van toepassing (4 cijfers)

Implantatieduur (indien de datum van implantatie en explantatie niet gekend zijn)

Gerelateerde hulpstukken en hulpmiddelen (handelsnamen)

Datum van explantatieDatum van implantatie

Vervaldatum

Versienummer van de software

Unieke identificatiecode (UDI)Serie-en/of lotnummer

ModelnummerCatalogusnummer

Naam van de fabrikant

Handelsnaam

Beschrijving van het hulpmiddel

5. Inlichtingen betreffende het medisch hulpmiddel 

Ja Nee

MDD klasse I

MDD klasse IIb
MDD klasse III

MDD klasse IIa Hulmiddel IVD voor autotest

IVD Bijlage II Lijst A
IVD Bijlage II Lijst B

Algemeen IVD

AIMD actief implantaten

Klasse  
  
 



6. Inlichtingen betreffende het incident

Beschrijving van het incident

Aantal personen betrokken bij het incident Aantal betrokken hulpmiddelen

Datum van het incident

Betrokken gebruiker op het ogenblik van het incident

Patiënt

Gezondheidszorgbeoefenaar

Andere

Gebruik van het medisch hulpmiddel 

Gebruik van een hulpmiddel voor éénmalig gebruik

Eerste gebruik van een herbruikbaar hulpmiddel

Eerste gebruik na onderhoud/herstel/update

Hergebruik van een herbruikbaar hulpmiddel

Andere            Specificeer

Probleem gedetecteerd voor gebruik

Ja Nee
Heeft u het betrokken hulpmiddel 
teruggestuurd naar de gemachtigde 
vertegenwoordiger of fabrikant ?

Indien ja, op welke 
datum ?



Andere parameters die nuttig kunnen zijn

DagenMaandenJaar
Leeftijd  op het ogenblik van de feiten

Vrouw Man

Geslacht

Getroffen, voorziene of te treffen corrigerende acties betreffende de getroffen persoon

7. Inlichtingen betreffende de getroffen persoon

Gevolgen voor de getroffen persoon

8. Opmerkingen

Overlijden

Ernstige verslechtering van de gezondheidtoestand

Lichte verslechtering van de gezondheidstoestand

Geen gevolg

Geboorte datum     
Of

De indiening van dit verslag door de fabrikant en/of de gemachtigde vertegenwoordiger of de nationale bevoegde autoriteit betekent 
niet dat de inhoud ervan volledig en exact is, dat het vermelde medisch hulpmiddel op enige wijze niet gefunctioneerd heeft en/of dat 
het medisch hulpmiddel geleid of bijgedragen heeft tot het gerapporteerde overlijden of de verslechtering van de 
gezondheidstoestand van een persoon 
  
  

Indien u vragen heeft omtrent het melden van een incident kan u de website www.fagg.be raadplegen of ze doorsturen naar het e-
mailadres meddev@fagg.be 
  
 

Ik bevestig dat de hierboven geleverde 
informatie volgens mijn huidige kennis 
van zaken nauwkeurig is

Handtekening


 
Formulier voor de melding van een incident met een medisch hulpmiddel
 
1. Administratieve inlichtingen
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
 
Victor Hortaplein 40/40
1060 Brussel
meddev@fagg.be
2. Inlichtingen betreffende het contactpunt voor materiovigilantie in de verzorgingsinstelling of de melder
3. Inlichtingen betreffende het contactpunt bij de verdeler
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Datum waarop hij/zij op de hoogte werd gebracht 
Is hij/zij op de hoogte ?
Datum waarop hij/zij op de hoogte werd gebracht
Is hij/zij op de hoogte ?
4. Inlichtingen betreffende het contactpunt bij de gemachtigde vertegenwoordiger of de fabrikant
5. Inlichtingen betreffende het medisch hulpmiddel         
Klasse
 
 
 
6. Inlichtingen betreffende het incident
Betrokken gebruiker op het ogenblik van het incident
Gebruik van het medisch hulpmiddel	
Heeft u het betrokken hulpmiddel teruggestuurd naar de gemachtigde vertegenwoordiger of fabrikant ?
Indien ja, op welke datum ?
Geslacht
7. Inlichtingen betreffende de getroffen persoon
Gevolgen voor de getroffen persoon
8. Opmerkingen
Of
De indiening van dit verslag door de fabrikant en/of de gemachtigde vertegenwoordiger of de nationale bevoegde autoriteit betekent niet dat de inhoud ervan volledig en exact is, dat het vermelde medisch hulpmiddel op enige wijze niet gefunctioneerd heeft en/of dat het medisch hulpmiddel geleid of bijgedragen heeft tot het gerapporteerde overlijden of de verslechtering van de gezondheidstoestand van een persoon
 
 
Indien u vragen heeft omtrent het melden van een incident kan u de website www.fagg.be raadplegen of ze doorsturen naar het e-mailadres meddev@fagg.be
 
 
Ik bevestig dat de hierboven geleverde informatie volgens mijn huidige kennis van zaken nauwkeurig is
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