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Beoordeling van Geneesmiddelen
(www.cbg-meb.nl). Deze kaart
kan ook worden aangevraagd via  
eu.medicaldev.com/nl

Meer informatie 
Deze informatie kan ook worden opgevraagd via  
https://eu.medicaldev.com/nl. Lees de bijsluiter voor meer 
informatie over uw medicijn. Ga met vragen over uw medicijn 
naar uw arts of apotheker.

Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb
Neem contact op met uw arts als u last krijgt van bijwerkingen, in het 
bijzonder bijwerkingen die op deze kaart vermeld staan. Doe dit ook bij 
bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen melden via 
het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door 
bijwerkingen te melden helpt u ons aan meer informatie over de veiligheid 
van dit medicijn.

Belangrijke veiligheidsinformatie voor patiënten die het middel methoxyfluraan 
toegediend hebben gekregen. Dit middel kan lever- en nierproblemen 
veroorzaken. Lees en bewaar deze kaart daarom goed. 



• Minder zin in eten 
• Misselijkheid
• Braken
• 

Geelzucht (geel worden van 
de huid en/of ogen)

• Donkergekleurde urine
• Lichtgekleurde ontlasting 

• Pijn of gevoeligheid bij 
aanraking van het rechter 
deel van uw maag (onder uw 
ribben

• Minder of juist erg veel 
plassen

• 

Het opzwellen van voeten 
of onderbenen 

 

Beste patiënt,

U heeft deze kaart gekregen omdat er methoxyfluraan aan u is
toegediend. Het is belangrijk om te weten dat:

Dit geneesmiddel lever- en nierproblemen kan veroorzaken in
de dagen of weken na de toediening ervan. Hoewel het zelden
voorkomt, kunnen deze problemen levensbedreigend zijn.

U vindt deze informatie ook in de bijsluiter van dit product.
Deze heeft u gekregen tijdens uw behandeling. Als dit niet zo
is, dan is deze ook beschikbaar op www.cbg-meb.nl.

Als u last krijgt van één of meer van de onderstaande
symptomen, dan moet u onmiddellijk medische hulp
inschakelen en deze kaart laten zien aan uw arts,
apotheker of verpleegkundige:


