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5 juli 2016 

 

Geachte Mevrouw/Mijnheer, 
 
 

Baxter Healthcare Corporation verstuurt deze waarschuwing in antwoord op post-marketing 

rapporten ontvangen voor de VASCU-GUARD Perifere Vasculaire Pleister. Wij zijn op dit moment 

deze rapporten actief aan het onderzoeken en zullen meer informatie leveren wanneer die 

beschikbaar wordt. Om zo behoedzaam mogelijk te zijn, vragen we ondertussen dat onze klanten 

onmiddellijk stoppen met het gebruiken van de loten van geïdentificeerde producten zoals die op 

de tabel van betrokken producten vermeld staan en dat totdat ons onderzoek is afgerond.   

 

Tot nog toe heeft Baxter vier post-marketing rapporten ontvangen voor het product VASCU-

GUARD voor episodes van intra-operatieve of post-operatieve bloedingen, die extra klinische 

interventie vereisten. Eén rapport was zelfs omtrent een fataal geval. Op dit moment is het niet 

gekend of er een causaal verband bestaat tussen VASCU-GUARD en de gerapporteerde 

gebeurtenissen. We zijn deze rapporten aan het onderzoeken en zullen meer informatie leveren 

van zodra die beschikbaar wordt.  

 

Indien u een vertaling nodig heeft in uw taal of indien u nog vragen heeft, gelieve ons dan te 

contacteren op complaint_benelux@baxter.com 

 

 
Actie te 
ondernemen 
door de 
gebruiker 
 

 

Stop onmiddellijk alle gebruik en hou het product met de productcodes en 

lotnummers van de tabel van betrokken producten gescheiden.  

 

1. Vind alle betrokken producten in uw bedrijf en plaats die in quarantaine tot 

verdere berichtgeving. 

 

2. Vul het bijgevoegde antwoordformulier in en stuur het terug naar Baxter 

ofwel per fax naar +31 (0) 30 24 88 743 voor Nederland, of naar +32 (0) 

68 27 27 42 voor België en Luxemburg, of door het te scannen en te e-

mailen naar complaint_benelux@baxter.com, zelfs indien u geen stock 

heeft. Indien u dit antwoordformulier onmiddellijk terugstuurt, dan bevestigt 

u deze brief te hebben ontvangen en u zal geen aanmaningen ontvangen.   

 

3. Stuur alstublieft een kopij van deze brief naar andere afdelingen of 

departementen binnen uw organisatie om te verzekeren dat die ook op de 
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Wij verontschuldigen ons voor alle ongemak dat dit voor u en uw personeel kan veroorzaken.  

Hoogachtend,  

 

 

Pascal Pollet 
QA Director Supply Chain France-Benelux 
Tel: +32 68 27 28 15 
Fax: +32 68 27 27 42 
Mob: +32 478 50 34 21 

Email: pascal_pollet@baxter.com 

 
Annex 1: Antwoordformulier 
Annex 2: Tabel van betrokken producten 
 
 

hoogte zijn van deze actie.   

 

4. Indien u een verdeler, groothandelaar, distributeur of herverkoper bent die 

producten heeft doorgestuurd naar andere organisaties, waarschuw 

alstublieft uw klanten in overeenstemming met uw normale procedures.    

 
 

 

 
Verdere 
informatie en 
ondersteuning   

 
Voor algemene vragen i.v.m. deze brief, contacteer Baxter via e-mail aan 
adri_knol@baxter.com of telefonisch op +31 (0) 30 24 88 614.  
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ANNEX 1 
ANTWOORDFORMULIER 

(VEILIGHEIDSWAARSCHUWING VERSTUURD OP 5 JULI 2016) 

 

VASCU-GUARD
 

Productcode: VG0106N, VG0108N, VG0209N
 

LOTNUMMERS: 16C071128790, 16C081129067, 16C081129346, 
16C101130129, 16C101130134, 16C101130184, 16C101130191, 
16C141131192, 16C161132096, 16C181133115, 16C181133138, 
16D201143638, 16D211143878, 16D281146466, 16E041148530, 

16E041148533                   
 
 

 

 
Vul alstublieft één kopij per department in en stuur terug ofwel: 

 
per fax naar +31 (0) 30 24 88 743 voor Nederland, of +32 (0) 68 27 27 42 voor België en Luxemburg,  

 

of per e-mail ( complaint_benelux@baxter.com ) als bevestiging dat u deze waarschuwing heeft 
ontvangen.  

 

 
 

Naam en adres van departement: 
 

 

 

Antwoord ingevuld en bevestigd door: 
 

 

Titel:  
 

 

E-mail en/of telefoonnummer (incl. zone- 
Nummer) 

 

 
 
  Wij hebben de hierboven vermelde brief ontvangen en hebben de informatie verdeeld onder 

ons personeel, andere diensten en departmenten.  

  Wij hebben de hierboven vermelde brief ontvangen en de informatie verdeeld onder onze 

klanten/thuispatiënten. 

 

Handtekening/datum: 
VEREIST VELD 
 

 

___________________________________________________ 

 
Uw handtekening hierboven duidt aan dat u de inhoud van de bijgevoegde brief begrijpt, dat u de daarin 
vermelde actie heeft uitgevoerd en de informatie heeft verdeeld, indien nodig. 
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