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Praktijkprikkel Belang van afgeleide contra-indicatie bij de 

medicatiebewaking 

Het bewaken van de medicatie op basis van de afgeleide contra-indicatie (CI) is nuttig voor 

apotheken omdat in de praktijk niet altijd de relevante CI’s bekend zijn. Dit blijkt uit de volgende 

melding. 

Melding 

Een medisch specialist schrijft ofloxacine voor aan een patiënt die lacosamide (Vimpat®) voor 

epilepsie gebruikt. De apothekersassistent levert ofloxacine af maar wijst de patiënt er niet op dat hij 

een verhoogd risico heeft op epileptische aanvallen. De patiënt start met het gebruik van ofloxacine 

en krijgt een epileptische aanval. 

 

Analyse 

In de openbare apotheek verscheen er na het verwerken van het recept voor ofloxacine geen CI-

signaal ‘epilepsie-chinolonen’ ondanks het feit dat lacosamide alleen de indicatie epilepsie heeft. Dit 

signaal verscheen niet, omdat de apotheker vanwege de grote aantallen vals-positieve 

bewakingssignalen het genereren van de afgeleide CI voor de hele groep ‘overige anti-epileptica’ had 

uitgezet. De apotheker ging ervan uit dat de meeste geneesmiddelen in deze groep zijn geïndiceerd 

voor andere indicaties dan epilepsie, dan wel dat de patiënt ook een anti-epilepticum uit een andere 

groep krijgt. Het was de apotheker bij de dagelijkse controle van de recepten niet opgevallen dat aan 

een patiënt die lacosamide gebruikt, ofloxacine was afgeleverd. 

 

Aanbevelingen  

Voor apothekers: 

• Houd om niet-relevante signalen te voorkomen de vast te leggen CI’s per patiënt actueel. In het 

FTO kunnen zorgverleners, bij onderwerpen waar geneesmiddelen met afgeleide CI eerste keus 

zijn, afspraken maken over hoe hiermee om te gaan.   

• Onderdruk niet het tonen van een afgeleide CI.  

 

Voor huisartsen: 

• Zorg dat een medische voorgeschiedenis niet alleen uit de episodelijst volgt. Leg daarnaast 

omwille van de systematische medicatiebewaking de diagnoses ook vast als CI’s.   

 

Voor softwareleveranciers: 

• Zorg dat bij geneesmiddelen waaraan een afgeleide CI is gekoppeld, eerst aan de zorgverlener 

wordt gevraagd of de afgeleide CI moet worden vastgelegd voor die specifieke patiënt. Als de 

afgeleide CI wordt vastgelegd, moet deze herkenbaar zijn als afgeleide CI. 

• Bied de mogelijkheid om vast te leggen wanneer een mogelijk afgeleide CI bij een specifieke 

patiënt geen CI is.  
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