
 

Pagina 1 van 3 

Gebeten door: < vul hier de soortnaam in > 

1. Plaats van de beet:  

 

2. Gifsamenstelling (primair):  

3. Serum (anti gif):  

4. Gebruikt andere medicijnen: � Nee � Ja, namelijk: 

  

  

5. Allergie (indien bekend): � Nee � Ja, namelijk: 

 

  

6. Andere aandoeningen en/of 

ziekten: 

� Nee � Ja, namelijk: 

 

7. Bloedgroep:  

8. Resusfactor:  
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Procedure voor het afroepen van slangenantiserum opgeslagen bij het NVI: 

 

De behandelende arts neemt contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie 

Centrum (NVIC, tel. 030-274888, 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. N.B. alleen 

voor medici). De behandelende arts wordt geïnformeerd over de mogelijke effecten van de 

beet en de in te zetten behandeling. Tevens wordt er overleg gepleegd m.b.t. de noodzaak 

tot antiserum toediening. Het NVIC plaatst de bestelling bij het NVI. Het NVI levert via een 

spoedkoerier aan de ziekenhuisapotheek van het ziekenhuis waar het slachtoffer wordt 

behandeld. Verdere informatie kan ingewonnen worden bij: 

 

 

 

Havenziekenhuis te Rotterdam 010-4043300 
 

 

 

 
 

 

Gegevens huisarts  

Naam:  

Adres:  

Postcode/Woonplaats:  

Telefoonnummer 1:  

Telefoonnummer 2:  

 

Zorgverzekeraar  

Naam:  

Adres:  

Postcode/Plaats:  

Relatienummer:  

Contactpersoon:  

Telefoonnummer:  

Gegevens patient  

Naam:  

Geboortedatum:  

Adres:  

Postcode/Woonplaats:  

Telefoonnummer 1:  

Telefoonnummer 2:  



 

Pagina 3 van 3 

 
Toelichting: 

 

De vragen 2 t/m 7 op pagina 1 dienen zorgvuldig en direct na aankoop van de 

desbetreffende soort te worden ingevuld en binnen handbereik worden bewaard samen met 

schrijfgerei als een pen of een potlood. Het geniet de voorkeur eventuele huisgenoten 

bekend te maken met dit formulier. Wanneer er verandering komt in de fysieke gezondheid 

van de houder, en dus mogelijk in de samenstelling van de gebruikte medicijnen of het juist 

wel of niet gebruiken van medicijnen, dient dit formulier direct te worden aangepast. Voor 

elk dier in de collectie dient een compleet ingevuld formulier aanwezig te zijn. Gebruik voor 

het invullen van de globale gegevens een tekstverwerker om fouten veroorzaakt door een 

niet duidelijk handschrift te voorkomen. 

 

Pagina 2 moet zorgvuldig worden in gevuld en bij wijzigingen direct worden aangepast. Ook 

hier moeten eventuele huisgenoten van op de hoogte worden gebracht.  
 
 


