
Uw eigen logo.

Uw eigen organisatiegegevens.

Optioneel: vrij in te vullen tekstregel.

Datum waarop de GIP is aangeroepen

Deze rubriek bevat een selectie van de bijwerkingen van het geneesmiddel.

Alleen bijwerkingen die merkbaar zijn voor de patiënt worden opgenomen. 
Bovendien moet de bijwerking bij meer dan 1% van de patiënten voorkomen óf 
tussen de 0,1% en 1% voorkomen én ernstig, levensbedreigend of psychisch 
belastend zijn, dan wel een ernstige belemmering vormen in het dagelijkse 
functioneren.

Bijwerkingen die minder vaak dan 0,1% voorkomen worden niet opgenomen

Bijwerkingen worden beschreven aan de hand van de klachten waaraan een bijwerking 
te herkennen is. Voor alle bijwerkingen is een advies opgenomen wat de patiënt moet 

doen als de bijwerking optreedt. Frequenties staan niet beschreven.

Hier staat uitleg wanneer  de werking begint. Hier kan ook informatie staan over wanneer 
de klachten verminderen. Of als de werking niet merkbaar is wanneer de arts controleert 
of het middel werkt.

De toepassingen van het medicijn. Bevat alle geregistreerde indicaties.
Ook niet-geregistreerd indicaties worden opgenomen op basis van het Informatorium of 
op advies van deskundigen als daarvoor voldoende onderbouwing is in de literatuur en 
de toepassing algemeen in de praktijk geaccepteerd is.

Bevat de handelsnaam van het medicijn. Deze komt overeen met de (merk)naam van het 
product, de toedieningsvorm en de sterkte. Deze staan zo veel mogelijk voluit 
geschreven.

Wat het werkzame middel is en de sterkte.

Bevat een omschrijving van de werking van het medicijn.

Hier staan de belangrijkste interacties van het medicijn. Achtergrondinformatie bij deze 
interacties staan in het boek of op de website ‘Commentaren medicatiebewaking’.

Hier staat informatie over de contra-indicaties.
Van de meeste contra-indicaties staat extra informatie in het boek of op de website 
‘Commentaren Medicatiebewaking’.



De vraag of een middel gebruikt mag worden tijdens de zwangerschap wordt in deze 
rubriek beantwoord. De bron voor de informatie in deze rubriek is ‘Commentaren 
Medicatiebewaking’.

Hier wordt informatie gegeven over het gebruik van dit middel bij borstvoeding. De bron 
voor de informatie in deze rubriek is ‘Commentaren Medicatiebewaking’.

De rubriek Invloed op reactievermogen en rijvaardigheid bevat instructies voor het 
besturen van een auto of ander voertuig en andere activiteiten waarbij het 
reactievermogen een rol speelt.  De bron hiervoor is de contra-indicatie 
Verkeersdeelname uit de ‘Commenteren Medicatiebewaking’.

Bevat alle instructies voor het juiste gebruik van het geneesmiddel.

Vermeldt in het algemeen – behalve voor infusen en injecties – een specifieke 
dosering, waar mogelijk gespecificeerd per indicatie zoveel mogelijk als hoeveelheid 
van de toedieningsvorm per keer en per dag en niet in het aantal mg. Ook doseringen 
uit het Kinderformularium staan vermeld.

Bevat informatie gericht op het bevorderen van therapietrouw, zoals bij chronische 
medicatie. Kan ook adviezen bevatten over incidenteel of kort  gebruik om overgebruik

te voorkomen.

Bevat een advies bij het vergeten van een dosering.

Bevat een waarschuwing als het stoppen van een medicijn klachten kan geven, zoals 
ontwenningsklachten of rebound-effecten.



Optioneel: informatie van de apotheek

Bevat adviezen die belangrijk zijn voor een goede behandeling, zoals leefregels.

Bevat de omschrijving van de toedieningsvorm van het medicijn.

Algemeen afsluitende informatie.

Bevat de disclaimer. 

De datum waarop de laatste wijziging is aangebracht in de informatie.

Versienummer GIP-bestanden

GIP-produktnummer

Versietype en -nummer GIP-template


