
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  

Voor de actieve immunisatie tegen een influenza infectie bij de 
volwassene vanaf 65 jaar (§ 11050000 van hoofdstuk IV van de lijst 

gevoegd bij het K.B. van 1 februari 2018) 

BIJLAGE A :  

Model formulier voor de aanvraag tot vergoeding van de 
farmaceutische specialiteit  

EFLUELDA® 

Vaccinatie tegen griep 

Voor bijkomende informatie of als u een nieuw boekje nodig hebt, kunt u ons bereiken via e-mail op het volgende 
adres: vaccins.belux@sanofi.com 

Voor artsen : scan deze QR-code met de 
camera van uw smartphone of via een 
speciale app voor meer informatie over 
EFLUELDA®. 

https://qrco.de/bcq5cg 

 

https://qrco.de/bcq5cg


Versie geldig vanaf 01.12.2021 

BIJLAGE A: Model van het formulier voor een eerste aanvraag  
Formulier voor de aanvraag tot vergoeding van de farmaceutische specialiteit EFLUELDA voor de 
actieve immunisatie tegen een influenza infectie bij de volwassene vanaf 65 jaar (§ 11050000 van 
hoofdstuk IV van de lijst gevoegd bij het K.B. van 1 februari 2018)  

 
I – Identificatie van de rechthebbende (naam, voornaam, inschrijvingsnummer bij de V.I.) :  
 

                      (naam) 

 
                      (voornaam) 

 
                      (aansluitingsnummer) 

 
II – Elementen te bevestigen door de arts:  

 
Ik ondergetekende, dokter in de geneeskunde, verklaar dat de hierboven vermelde rechthebbende minstens 
65 jaar oud is en voldoet aan de voorwaarden gesteld in punt a) van § 11050000 van hoofdstuk IV van de 
lijst gevoegd bij het K.B. van 1 februari 2018:  
 
⊔ Zich bevindt in de residentiële zorg (woonzorgcentra, centra voor herstelverblijf, centra voor kortverblijf, 
centra voor dagverzorging en dagopvang, assistentiewoningen),  
 
⊔ EN/OF verblijft in een andere vorm van instelling 
 
Op grond hiervan bevestig ik dat voor deze rechthebbende de vergoeding van deze specialiteit noodzakelijk 
is voor de actieve immunisatie tegen een influenza infectie voor het komende griepseizoen.  
  
Bovendien verbind ik mij ertoe om het bewijsmateriaal, waaruit blijkt dat de rechthebbende zich in de 
verklaarde toestand bevindt, ter beschikking te houden van de adviserend arts. 
 
III – Identificatie van de arts (naam, voornaam, adres, RIZIV-nummer): 

 
                      (naam) 

 
                      (voornaam) 

 
1 -      -   -    (RIZIV n°) 

 
  /   /     (datum) 

 

 

(stempel) .......................................... (handtekening van de arts) 
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Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. 
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Zie rubriek 4.8 voor het rapporteren 
van bijwerkingen. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EFLUELDA, suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit Quadrivalent griepvaccin 
(gesplitst virion, geïnactiveerd), 60 microgram HA/stam KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Griepvirus (geïnactiveerd, 
gesplitst) van de volgende stammen*: A/Victoria/2570/2019 (H1N1) pdm09-achtige stam (A/Victoria/2570/2019, IVR-215)......60 microgram 
HA** A/ Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)-achtige stam (A/Tasmania/503/2020 IVR-221)......60 microgram HA** B/Washington/02/2019-
achtige stam (B/Washington/02/2019, wild type)......60 microgram HA** B/Phuket/3073/2013-achtige stam (B/Phuket/3073/2013, wild 
type)......60 microgram HA** Per dosis van 0,7 ml * gekweekt in bevruchte kippeneieren ** haemagglutinine Dit vaccin voldoet aan de WHO-
aanbevelingen (Noordelijk halfrond) en het EU-besluit voor het seizoen 2021/2022. EFLUELDA kan sporen van eieren bevatten, zoals 
ovalbumine, formaldehyde die gebruikt worden tijdens het productieproces (zie rubriek 4.3). FARMACEUTISCHE VORM Suspensie voor 
injectie, in een voorgevulde spuit Efluelda ziet er, na zacht schudden, uit als een kleurloze opaalachtige vloeistof. THERAPEUTISCHE 
INDICATIES Efluelda is geïndiceerd voor actieve immunisatie bij volwassenen van 60 jaar en ouder voor de preventie van griep. Het gebruik 
van Efluelda moet worden gebaseerd op officiële aanbevelingen voor vaccinatie tegen griep. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING Dosering 
Bij volwassenen van 60 jaar en ouder: één dosis van 0,7 ml. Pediatrische patiënten De veiligheid en werkzaamheid van EFLUELDA bij kinderen 
in de leeftijd van jonger dan 18 jaar zijn niet vastgesteld. Wijze van toediening De voorkeursroute van toediening voor dit vaccin is 
intramusculair, maar het kan ook subcutaan worden toegediend. De aanbevolen plaats voor intramusculaire injectie is de deltaspier. Het 
vaccin mag niet in de bilspier worden geïnjecteerd, of in gebieden waar zich een grote zenuwstam kan bevinden. Voor instructies over 
bereiding van het geneesmiddel voorafgaand aan toediening, zie rubriek 6.6. CONTRA-INDICATIES Overgevoeligheid voor de werkzame 
stoffen of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen of voor een bestanddeel dat aanwezig kan zijn als sporen van ei (ovalbumine, 
kippeneiwitten) en formaldehyde. BIJWERKINGEN Samenvatting van het veiligheidsprofiel Informatie over bijwerkingen is gebaseerd op 
gegevens afkomstig uit twee klinische studies met EFLUELDA en op de klinische en postmarketing ervaring van trivalent griepvaccin (gesplitst 
virion, geïnactiveerd) met hoge dosis (TIV-HD). De veiligheid van EFLUELDA werd beoordeeld in een samengevoegde analyse van twee 
klinische studies (QHD00013 en QHD00011) waarbij 2549 volwassenen van 60 jaar en ouder (378 volwassenen van 60 tot 64 jaar en 2171 
volwassenen van 65 jaar en ouder) EFLUELDA kregen. De meest voorkomende bijwerkingen die na vaccinatie werden gemeld, waren pijn op 
de injectieplaats, gemeld door 42,6% van de studiedeelnemers, gevolgd door myalgie (23,8%), hoofdpijn (17,3%) en malaise (15,6%). De 
meerderheid van deze bijwerkingen trad op en verdween binnen drie dagen na vaccinatie. De intensiteit van de meeste bijwerkingen was 
licht tot matig. In het algemeen kwamen de bijwerkingen minder vaak voor bij deelnemers van 65 jaar en ouder dan bij deelnemers tussen 
60 en 64 jaar oud. De reactogeniciteit van EFLUELDA was licht verhoogd in vergelijking met het standarddose-vaccin, maar er werd geen 
groot verschil in intensiteit waargenomen. Lijst van bijwerkingen in tabelvorm De onderstaande gegevens vatten de frequenties samen van 
bijwerkingen die werden vastgelegd na vaccinatie met EFLUELDA en bijwerkingen gemeld tijdens klinische ontwikkeling en post-marketing 
ervaring met (TIV-HD). (gemarkeerd met * in de onderstaande tabel). Bijwerkingen worden gerangschikt volgens frequentie met behulp van 
de volgende conventie: Zeer vaak (≥1/10); Vaak (≥1/100 tot <1/10); Soms (≥1/1.000 tot <1/100); Zelden (≥1/10.000 tot <1/1.000); Zeer zelden 
(<1/10.000); Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). BIJWERKINGEN FREQUENTIE Algemene aandoeningen 
en toedieningsplaatsstoornissen Pijn op de injectieplaats,  erytheem op de injectieplaats, malaise Zeer vaak Zwelling op de injectieplaats, 
induratie op de injectieplaats, blauwe plek op de injectieplaats, koorts (≥ 37,5°C), rillingen Vaak Pruritus op de injectieplaats, vermoeidheid 
Soms Asthenie Zelden Pijn op de borst Niet bekend* Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen Myalgie Zeer vaak Spierzwaktea Soms 
Artralgie, pijn in de ledematen Zelden Zenuwstelselaandoeningen Hoofdpijn Zeer vaak Lethargiea Soms Duizeligheid, paresthesie Zelden 
Syndroom van Guillain-Barré (GBS), convulsies, koortsstuipen, myelitis (waaronder encefalomyelitis en transverse myelitis), facialis 
verlamming (verlamming van Bell), neuritis optica/neuropathie, brachiale neuritis, syncope (kort na vaccinatie), Niet bekend* Bloed- en 
lymfestelselaandoeningen Trombocytopenie, lymfadenopathie Niet bekend* Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen 
Hoest, orofaryngeale pijn Soms Rhinorroe Zelden Dyspneu, piepende ademhaling, keelbeklemming Niet bekend* 
Maagdarmstelselaandoeningen Nausea, braken, dyspepsiea, diarree Soms Immuunsysteemaandoeningen Pruritus, urticaria, nachtzweet, 
uitslag Zelden Anafylaxie, andere allergische/overgevoeligheidsreacties (waaronder angio-oedeem) Niet bekend* Bloedvataandoeningen 
Overmatig blozen Zelden Vasculitis, vasodilatatie Niet bekend* Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen Vertigo Zelden Oogaandoeningen 
Oculaire hyperemie Zelden Melding van vermoedelijke bijwerkingen Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke 
bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. 
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via: België: Federaal Agentschap voor 
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten – Afdeling Vigilantie – Postbus 97 – 1000 Brussel Madou – Website: 
www.eenbijwerkingmelden.be – e-mail: adr@fagg.be Luxemburg: Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy –crpv@chru-nancy.fr – 
Tél.: (+33) 383 656085/87 OF Division de la Pharmacie et des Médicaments – Direction de la santé, Luxembourg –
pharmacovigilance@ms.etat.lu – Tél.: (+352) 24785592 – https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-
effets-indesirables-medicaments.html HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Sanofi Pasteur 14 Espace Henry 
Vallée 69007 Lyon Frankrijk NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN BE560471 DATUM VAN EERSTE 
VERLENING VAN DE VERGUNNING/VERLENGING VAN DE VERGUNNING Datum van eerste verlening van de vergunning: 28.04.2020 Datum 
van laatste verlenging: {DD maand JJJJ} DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST Goedkeuringsdatum: 08/2021 AFLEVERING : OP MEDISCH 
VOORSCHRIFT 
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