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Bulk Product Notificatie
Voor een (eerste) notificatie van een groot aantal producten, accepteert het Nationaal Vergiftigingen
Informatie Centrum (NVIC) de productinformatie als pdf-bestanden op een CD-ROM/DVD of per
e-mail. Er moet dan wel een overzicht in een speciaal formaat (csv-bestand of txt-bestand) worden
meegestuurd met informatie over de productnamen, reden van aanmelding en de bijbehorende
pdf-bestandsnamen.
Na deze bulk aanlevering kunt u de productinformatie bijhouden via de Product Notificatie website:
www.productnotificatie.nl
Hieronder worden drie manieren beschreven voor het maken van het notificatieoverzicht.
Een csv-bestand maken in Microsoft Excel
- Maak een overzicht in Microsoft Excel zoals in de tabel hieronder is weergegeven.
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Eerste kolom:

De inlognaam voor de website. Deze ontvangt u van het NVIC.

Tweede kolom:

Reden van aanmelding. Voor de eerste notificatie van een groot
aantal producten zal dit N(ieuw) zijn. Voor toekomstige M(utaties) en om te
melden dat een product van de markt is gehaald, E(xpired), kan de Product
Notificatie website worden gebruikt.

Derde kolom:

Productnaam
- Het is belangrijk dat u de complete productnaam opgeeft zoals vermeld op
het etiket, zonder afkortingen en indien van toepassing inclusief aanduiding
van productlijn en variant. Het gebruik van te algemene, niet
onderscheidende namen zoals ‘ruitenwisservloeistof’ of ‘allesreiniger’ moet
worden vermeden.
Na blootstelling wordt door een arts namelijk de productnaam doorgegeven
zoals op het etiket te lezen is en moet hiermee de productinformatie bij het
NVIC kunnen worden gevonden.
- Een specifieke productnaam mag slechts één keer in het overzicht
voorkomen.

Vierde kolom:

De bestandsnaam van het pdf-bestand van het veiligheidsinformatieblad
(VIB) of het verbeterde VIB (samenstelling moet voldoen aan de eisen).

Vijfde kolom:

De bestandsnaam van het pdf-bestand met informatie over de samenstelling
(samenstelling moet voldoen aan de eisen).

Er is geen beperking aan het aantal producten in een overzicht.
- Sla het overzicht op als csv-bestand.
Kies ‘Opslaan als’ onder ‘Bestand’ in Microsoft Excel.
Kies ‘Opslaan als: CSV (gescheiden door lijstscheidingsteken)’.

Een txt-bestand maken in Microsoft Excel
- Maak een overzicht in Microsoft Excel zoals hierboven is beschreven.
- Sla het overzicht op als txt-bestand.
Kies ‘Opslaan als’ onder ‘Bestand’ in Microsoft Excel.
Kies voor ‘Opslaan als: Tekst (MS-DOS)’.
Een txt-bestand maken in Notepad
- Maak een overzicht in Notepad zoals hieronder is weergegeven.

De informatie over elk product moet in dezelfde volgorde worden opgenomen als in het Microsoft
Excel overzicht (zie boven) en elk onderdeel (inlognaam, reden van aanmelding, productnaam, één
of twee pdf-bestandsnamen) moeten worden gescheiden door een puntkomma (;). Elk afzonderlijk
product moet op een nieuwe regel beginnen.
Als een productnaam of pdf-bestandsnaam een puntkomma bevat, moet deze worden omgeven
door dubbele aanhalingstekens (“) om deze te onderscheiden van een puntkomma die het einde van
een onderdeel aangeeft. Bijvoorbeeld: een bestandsnaam als vib;keuken_reiniger.pdf moet worden
opgegeven als vib”;”keuken_reiniger.pdf
- Sla het overzicht op (in Notepad wordt dit automatisch een txt-bestand).

De bestanden verzenden naar het NVIC
Het overzicht als txt-bestand of csv-bestand kunt u samen met de pdf-bestanden naar het NVIC
sturen per post op CD-ROM/DVD of per e-mail. De productinformatie wordt in een beveiligde
database opgeslagen.

Contact
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het NVIC, telefonisch (088-755 8561),
schriftelijk (NVIC, Huispostnummer B.00.118, Postbus 85500, 3508 GA Utrecht) of per E-mail
(productnotificatie@umcutrecht.nl).

