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Betreft: Informatie over EFEXOR XR
®
 (venlafaxine) 

 

Geachte mevrouw Dinkelberg, 

 
Hartelijk dank voor uw terugkoppeling op onze vorige brief met referentie NL20-001318. U heeft 

aangegeven dat u nog geen antwoord hebt ontvangen op de onderstaande vragen: 

- de sferoiden bevatten de medicatie? 

- sferoiden + coating= 'korrel'? 
- Als u spreekt van de concentratie; wordt dan bedoeld het gehalte aan medicatie? 

- Indien; ja : dan zou toch juist de dikkere coating bij een kleinere sferoid betekenen dat de 

concentratie van zo'n korrel lager is? 
- Bevatten alle sferoiden in een (1) capsule dezelfde hoeveelheid medicatie? 

- We zien dat capsules van 37,5 mg wisselende aantallen korrels bevatten; van 130-160 stuks. 

Betekent dat de sferoiden in capsules met 160 korrels minder medicatie bevatten dan in het geval 
van 130? 

 

Graag willen wij onze verontschuldigingen aanbieden voor de vertraging bij het beantwoorden van uw 

vraag. Deze email is een bevestiging dat uw aanvraag is ontvangen en in behandeling is genomen. Wij 
streven ernaar om uw vragen binnen 10 werkdagen te beantwoorden. 

 

Met vriendelijke groet, 
 

 
 

Nagila Muller, MSc. 
Medical Information Officer 

 

Ref: NL20-001363 

 

Disclaimers: 

Pfizer respecteert uw privacy en beschermt uw persoonsgegevens. 

 
Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met onze EER Privacyverklaring voor 

medische informatie, klachten over producten en veiligheid van geneesmiddelen, beschikbaar op 

https://privacycenter.pfizer.com/inquiries 
 

Voor vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door Pfizer, of voor het verzenden van een 

kopie van de Privacyverklaring per e-mail of per post, kunt u contact met ons opnemen via het lokale 

telefoonnummer van Pfizer of per e-mail: Medical.Information@Pfizer.com 
 

LET OP: deze informatie is uitsluitend bedoeld voor de persoon die specifiek informatie over een 

Pfizer-product heeft aangevraagd. Indien u de bijgevoegde informatie niet specifiek heeft aangevraagd, 
dient u die te verwijderen en Pfizer te bellen om dit aan ons te melden. 
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