
PHARMACOVIGILANCE 

Pharmacovigilance (PV) 
Farmacovigilantie (geneesmiddelenbewaking) is nodig om de veiligheid van geneesmiddelen die op de markt zijn na te gaan en te garanderen. Dit omvat  
het opsporen, beoordelen, begrijpen en voorkomen van bijwerkingen. Het farmacovigilantie departement is opgesplitst in twee teams: het grootste 
team is het wetenschappelijk team. Daarnaast is er nog een kleiner administratief en juridisch team.  
 

 
 
 
 
Strategische planning en organisatie, 
onderhandelen, probleemoplossend denken. 
Teamwork en flexibiliteit zijn essentieel! Je 
moet zelfstandig kunnen werken, maar ook 
flexibel genoeg zijn om een consensus te 
bereiken in overleg met je collega’s. 

 

BEN JIJ GESCHIKT 
VOOR DE JOB? 

NEGATIEF 
- Heel administratief 
- Weinig focus op soft skills 

POSITIEF 
- Overzichtspositie & aanspreekpunt voor vragen. 

Hierdoor veel respect van collega’s. 
- Internationale positie mogelijk 
- Veel flexibiliteit 
- Focus op hard skills:je leert contracten opstellen e.d.  

Werkdruk:  meestal fulltime, maar 
flexibiliteit mogelijk Tijdens drukke periodes 
(bv. audit) wel extra uren. 

 
 
 
 

 

“Ik heb groot overzicht over alles wat gebeurt, ook bij 
onze partnerbedrijven in andere landen. Ik geef 
trainingen en bied ondersteuning aan mijn collega’s  
omtrent de praktische interpretatie van alle juridische 
kantjes. Ik werk in Duitsland, maar woon in België, wat 
financieel wel voordelig is, maar administratief niet 
altijd even makkelijk.” 

Matthias Breugelmans ,  
Senior Manager QPPV Grünenthal NV 

 
 
 

 
De veiligheid van de patiënt staat 
centraal! Er is niets belangrijker aan een 
geneesmiddel op de markt dan het 
waarborgen van de veiligheid ervan. 
Immers, van elk geneesmiddel op de 
markt is de werking reeds aangetoond, 
maar dat betekent niet dat het zonder 
risico’s door iedereen gebruikt kan 
worden. Als PV officer speel je hierbij dus 
een cruciale rol. 

Meer weten?  Zoek op de website van het EMA de GVP (Good Pharmacovigilance Practices) eens op. 

Administratief 
team 

Verantwoordelijk voor de wetgevende en juridische 
aspecten i.v.m. PV. 
 
Commercial Agreements: voorbereiden, opstellen, 
onderhandelen en ondertekenen van overeenkomsten 
met (internationale)  partnerbedrijven omtrent PV (bv. 
elkaar op de hoogte houden van meldingen).  
+  review van bestaande overeenkomsten en 
onderhouden van de database 
 
Juridische interpretatie: ondersteuning bieden in de 
juridische interpretatie van de bestaande wetgevingen en 
vragen beantwoorden van PV collega’s. Je moet hiervoor 
op de hoogte zijn van alle (inter)nationale regelgevingen 
en recente wijzigingen omtrent PV en drug safety. 
 
Trainingen: trainingen geven aan juridische collega’s van 
andere filialen (soms in andere landen). Bv. hoe maak je 
een overeenkomst met lokale bedrijven?  
 
Samenwerking en communicatie met vele andere 
departementen, waaronder: 
- Regulatory Affairs: zij zorgen ervoor de de documenten 

je opmaakt terechtkomen bij de juiste overheidsdienst. 
- Quality Assurance: zij komen geregeld audits 

uitvoeren, waarbij je alle nodige documentatie 
verzamelt en hen zo goed mogelijk assisteert. 
 

Projecten: afhandelen van relevante projecten (Bv. Hoe 
kan de efficiëntie bij het afhandelen van meldingen 
verbeterd worden) die zich aandienen. Dit kan vanalles 
zijn, gaande van korte projecten (enkele weken) tot 
jarenlange projecten.  
 
Vergaderen: vaak met je eigen team, maar ook met 
andere departementen, filialen of partnerbedrijven. 

Wetenschappelijk 
team 

Verantwoordelijk voor het afhandelen van gerappor-
teerde nevenwerkingen (in België: meldingen via de ‘gele 
fiche’). 
 
Individual Case Safety Report (ICSR): Instaan voor de 
rapportering van bijwerkingen en via literatuurscreening 
(PubMed, etc) en via contact met dokters nagaan of een 
bepaalde bijwerking door het geneesmiddel veroorzaakt 
kan zijn. Alles moet steeds worden gerapporteerd en 
bijgehouden in een database. Daarbij dient ook follow-up 
te gebeuren. 
 
Serious Adverse Reactions (SAE): Vermoedelijke 
onverwachte SAE dienen gerapporteerd te worden aan de 
juiste autoriteiten.  → Er zijn strikte deadlines om te 
rapporteren aan de overheid! 
 
Safety Reviews: Om de zoveel tijd (eerst om de 6 
maanden, daarna elke 2 à 3 jaar) worden alle neven-
werkingen voor een bepaald geneesmiddel samen-
genomen en kosten/baten balans opgesteld. Men moet 
kunnen aantonen dat de voordelen van het geneesmiddel 
opwegen tegen de nadelen om het product op de markt 
te kunnen houden. Deze beslissing wordt genomen in 
samenspraak met de Regulatory Affairs. 
 
Risk Management Plans (RMP): Bedrijven worden 
verplicht door het EMA om voor elk product dat ze op de 
markt willen brengen een risk management plan in te 
dienen. Een RMP bevat: 
• Een veiligheidsprofiel van het geneesmiddel 
• Hoe risico’s vermeden of beperkt kunnen worden bij 

patiënten 
• Plannen voor studies om meer informatie te bekomen 

over de veiligheid en efficaciteit van het geneesmiddel 
• Risicofactoren voor nevenwerkingen 
• De effectiviteit van risico reducerende maatregelen 
RMPs worden constant bijgewerkt wanneer er nieuwe 
informatie beschikbaar wordt. 

NEGATIEF 
- Vaak administratief werk (literatuurrapporten 

opstellen 

“De database met alle 
literatuurrapporten is zeer belangrijk. 

Opgespoorde bijwerkingen kunnen helpen 
bij een beter gebruik van het 

geneesmiddel in de toekomst.” 

POSITIEF 
- Je helpt een beter begrip van een geneesmiddel te 

krijgen 
- Vaak gezond verstand gebruiken 
- Ook wetenschappelijke achtergrond is belangrijk 

Met dank aan: Matthias Breugelmans en VAPI. 


