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Hebt u de fabrikant op de hoogte gebracht?
 
Formulier voor de melding van een
incident met een medisch hulpmiddel
Versie 2.5 
1. Administratieve informatie
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - FAGG
Galileelaan 5/03 
1210 BRUSSEL
vigilance.meddev@fagg.be
2. Informatie over de melder en/of het contactpunt voor materiovigilantie binnen de verzorgingsinstelling
Melding door
3. Informatie over de distributeur
Zo ja, wanneer?
Hebt u de distributeur op de hoogte gebracht?
4. Informatie over de fabrikant of de gemachtigde vertegenwoordiger
Zo ja, wanneer?
Geslacht
5. Informatie over het medisch hulpmiddel
6. Informatie over het incident
Hebt u het betrokken hulpmiddel teruggestuurd naar de distributeur of fabrikant?
7. Informatie over de getroffen persoon
Gevolgen voor de getroffen persoon
Gebruik van het medisch hulpmiddel
8. Opmerkingen
VERTROUWELIJKHEID 
 
Om een grondig onderzoek naar de oorzaak van een incident met een medisch hulpmiddel te kunnen opstarten, heeft de fabrikant en/of zijn gemachtigde vertegenwoordiger of de distributeur van het medisch hulpmiddel bepaalde details nodig om het hulpmiddel te kunnen koppelen aan u of uw verzorgingsinstelling. Daarom geeft het FAGG uw naam, contactgegevens en/of de naam van uw verzorgingsinstelling, zoals aangegeven in punt 2, door aan de distributeur/fabrikant/gemachtigde vertegenwoordiger bij de vraag om een zo grondig mogelijke analyse van het incident. Uw contactgegevens worden onder geen enkele omstandigheid aan andere instanties of personen doorgegeven.Wil u niet dat het FAGG uw persoonlijke gegevens doorgeeft aan de distributeur/fabrikant/gemachtigde vertegenwoordiger? Meld het incident dan in een e-mail naar vigilance.meddev@fagg.be. Vermeld zoveel mogelijk informatie over het medisch hulpmiddel en het incident.Wij verwijzen u graag naar de pagina "Melding van incidenten met medische hulpmiddelen" op www.fagg.be. U vindt er meer informatie over de manier waarop het FAGG omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens, wat uw rechten in dezen zijn en hoe u die kunt toepassen.
 www.fagg.be/nl/MENSELIJK_gebruik/gezondheidsproducten/medische_hulpmiddelen_hulpstukken/materiovigilantie/wat_melden
 
Hebt u vragen over het melden van een incident? Raadpleeg www.fagg.be of stuur een e-mail naar vigilance.meddev@fagg.be.
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