Samenwerken
aan veilig
gebruik van diergeneesmiddelen

DE WERKING EN BIJWERKING
VAN EEN DIERGENEESMIDDEL ZIJN
MET ELKAAR VERBONDEN.
WIE DIERGENEESMIDDELEN VOORSCHRIJFT/GEBRUIKT,
MOET ZICH REALISEREN DAT ER EEN RISICO
BESTAAT OP ONGEWENSTE NEVENEFFECTEN.

?
DIERGENEESMIDDELEN ZIJN,
VOORDAT ZE OP DE MARKT
KOMEN, UITGEBREID
ONDERZOCHT OP VEILIGHEID.
Eventuele bijwerkingen die
tijdens de registratiestudies
waargenomen zijn, staan
vermeld in de bijsluiter.
Maar soms kunnen er bij
gebruik in het veld andere
bijwerkingen optreden.
Bijvoorbeeld overgevoeligheid
van een specifieke groep
dieren voor een werkzame stof,
zoals Collies voor ivermectine.
Daarom is het belangrijk dat,
nadat een diergeneesmiddel
geregistreerd is, er een continue
monitoring van bijwerkingen
plaatsvindt. Deze monitoring
wordt farmacovigilantie genoemd.

OOK U
KUNT HIERBIJ
HELPEN!

WAT IS EEN BIJWERKING?
Een bijwerking is een onbedoelde en ongunstige
reactie die optreedt na gebruik (on-label of off-label)
van een diergeneesmiddel. Hieronder vallen ook een
vermoedelijk gebrek aan verwachte werkzaamheid
en schadelijke reacties bij mensen na blootstelling
aan een diergeneesmiddel.

WELKE BIJWERKINGEN
MOET U MELDEN?
Als dierenarts bent u wettelijk verplicht om elke
vermoedelijk ernstige of onverwachte bijwerking
(ook bij de mens), waaronder een verminderde
werking of het ontbreken van de gestelde werking,
binnen 15 dagen te melden.

De registratiehouder (fabrikant) probeert zoveel
mogelijk informatie te verzamelen en ondersteunt u
zo nodig en waar mogelijk met aanvullend onderzoek.
Hiermee wordt getracht zoveel mogelijk
duidelijkheid te krijgen over de achtergrond
van de klachten en de mogelijke relatie daarvan
met het gebruik van het diergeneesmiddel.
De registratiehouder geeft meldingen van
mogelijke bijwerkingen altijd door aan het aCBG-BD,
onafhankelijk van de ingeschatte relatie tot het
gebruik van het betreffende diergeneesmiddel.
Ook kan de registratiehouder u advies geven
over de behandeling van de reactie en toekomstig
gebruik van het diergeneesmiddel bij het dier
met reactie.

WAT DOET DE REGISTRATIEAUTORITEIT
MET UW MELDING?
WAAROM (MOGELIJKE)
BIJWERKINGEN MELDEN?
Meldingen van mogelijke bijwerkingen zijn onmisbaar
voor een veilig gebruik van diergeneesmiddelen.
Alleen met voldoende informatie over alle
omstandigheden die van invloed kunnen zijn
geweest op de klachten, kunnen autoriteiten
en farmaceutische bedrijven een melding goed
beoordelen. Zonder meldingen uit de praktijk komt
er geen nieuwe kennis beschikbaar over een veilig
gebruik van diergeneesmiddelen. Melden is
onderdeel van professioneel handelen en hoort
bij een goede praktijkuitoefening.

WAAR MELDEN?
Mogelijke bijwerkingen kunt u melden bij
de registratiehouder van het betreffende
diergeneesmiddel of bij de registratieautoriteiten.
In Nederland is dat het aCBG-Bureau
Diergeneesmiddelen.

WAT VOOR ACTIES KAN EEN
REGISTRATIEAUTORITEIT NEMEN?

		 Verkoop van product

		
		
		
		

kan doorgaan, geen
wijzigingen in bijsluiter,
geen verdere acties
(dit is het meest voorkomend)

		Registratiehouder wordt verzocht
		 aanvullende studies uit te voeren,
		 vooralsnog wordt de bijsluiter
		 niet veranderd
		Registratiehouder wordt verzocht
		 de bijsluiter aan te passen,
		 door bijvoorbeeld een extra
		 bijwerking op te nemen

!

Hiernaast vindt u een korte uitleg
over het melden van bijwerkingen
en waarom dit zo belangrijk is.
Op de achterpagina is dit proces
schematisch weergegeven
om het met een diereigenaar te
kunnen bespreken.

WAT DOET EEN REGISTRATIEHOUDER
MET UW MELDING?

		Verkoop van het product wordt (tijdelijk)
		 geschorst en er dient eerst verder
		 onderzoek gedaan te worden naar de
		 oorzaak van bepaalde bijwerkingen

Het aCBG-BD analyseert uw melding op mogelijke
causaliteit, voegt deze toe aan de Europese database
en neemt zo nodig actie. In individuele gevallen
kan het moeilijk zijn een causaal verband aan te tonen,
dan wel te verwerpen.

		Registratie wordt ingetrokken

Daarom is het van belang dat u bijwerkingen
altijd meldt. De registratieautoriteit analyseert de
totale (EU) database met (vermoedelijke) bijwerkingen,
onder andere op patronen. Hierdoor ontstaat
een beter beeld van het bijwerkingenprofiel
van een diergeneesmiddel of bijvoorbeeld van
interacties tussen verschillende diergeneesmiddelen.

?		

Als er een relatie wordt vastgesteld of vermoed,
kan dit leiden tot aanpassingen van de bijsluiter,
zoals het toevoegen van extra waarschuwingen.
In zeer zeldzame gevallen kan de registratie van
het diergeneesmiddel worden ingetrokken.
Het beoordelen van alle meldingen wordt voor
een nieuw diergeneesmiddel met hogere frequentie
gedaan (eens per 6 maanden) dan voor een
diergeneesmiddel dat 2 tot 5 jaar op de markt
is (eens per jaar) of een diergeneesmiddel dat
meer dan 5 jaar op de markt is (eens per 3 jaar).

VERMOEDT U EEN BIJWERKING?
		 MELD DEZE!
		
		
		
		

Melden kan bij de registratiehouder (fabrikant),
maar ook bij de registratieautoriteiten (aCBG-BD).
Het melden van bijwerkingen maakt het
gebruik van diergeneesmiddelen veiliger.

!		Vermoedt u een bijwerking bij een
		 diergeneesmiddel van MSD Animal Health?
		 Meld het ons via de MSD AH helpdesk
		 gezelschapsdieren: 0485-585376.
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