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Praktijkprikkel verwisseling tussen Fraxiparine® en Fraxiparine 

Forte® 
 
In 2011 heeft de voorloper van het Portaal op basis van 689 meldingen een nieuwsbrief verzonden 
over het risico op verwisselingen tussen Fraxiparine® en Fraxodi®. Beide geneesmiddelen bevatten 
nadroparine. Om de kans op verwisseling te verminderen is in april 2019 de naam Fraxodi® 
veranderd in Fraxiparine Forte®. In de periode april 2019 tot en met september 2020 ontving het 
Portaal 7 meldingen over verwisselingen tussen Fraxiparine® en Fraxiparine Forte®.  
 
Casus 
Een patiënt heeft een geplande OK opname, waarbij een paar dagen voor de operatie de patiënt 
therapeutisch met Fraxiparine® moet worden behandeld. Hierbij is door de specialist tweemaal per 
dag Fraxiparine Forte® voorgeschreven in plaats van tweemaal per dag Fraxiparine® (dus een 
tweemaal hogere dosering). Het recept is vervolgens naar de huisarts verstuurd, zodat de patiënt 
vanuit zijn eigen apotheek Fraxiparine Forte® kon ophalen. De assistente van de huisarts vond de 
dosering zeer hoog. De huisarts heeft hier niets meegedaan omdat hij dacht dat de specialist bewust 
een hoge dosering had gekozen. Ook de openbare apotheek had gemist dat de dosering te hoog was. 
De patiënt heeft tweemaal per dag Fraxiparine Forte® gebruikt. Dit heeft geleid tot een 
ziekenhuisopname vanwege een bloedingscomplicatie.  
 
Analyse 
G-Standaard 
Geneesmiddelen worden op drie verschillende niveaus in de G-Standaard vermeld, namelijk op HPK-, 
PRK- en GPK-niveau. Voor het voorschrijven op stofnaam is de PRK (prescriptiecode) bedoeld, voor 
het afleveren in de apotheek  de HPK (handelsproductcode). In de tabel hieronder is de 0,6 ml 
injectiespuit als voorbeeld genomen om de verschillen in naamgeving, zoals deze in de G-Standaard 
worden vermeld, weer te geven.  
 

HPK-naam PRK-naam GPK-naam 

FRAXIPARINE FORTE INJV 
11400IE/0,6ML(19000IE/ML)WW 

NADROPARINE INJVL WWSP 
11400IE=0,6ML (19000IE/ML) 

NADROPARINE 
INJVLST 19000IE/ML 

FRAXIPARINE INJVLST 5700IE/0,6ML 
(9500IE/ML) WWSP 

NADROPARINE INJVL WWSP 
5700IE=0,6ML (9500IE/ML) 

NADROPARINE 
INJVLST 9500IE/ML 

 
Als artsen tijdens het voorschrijven het geneesmiddel selecteren op basis van het aantal milliliters, is 
gezien de kleine verschillen tussen de naamgeving een fout snel gemaakt. In de apotheek kan deze 
fout zich ook voordoen.   
 
Aanbevelingen 
Voor voorschrijvers  

 Schrijf nadroparine (Fraxiparine® of Fraxiparine Forte®) voor op basis van eenheden (en dus niet 
op basis van volume). Het aantal eenheden hangt af van de indicatie, gewicht en nierfunctie van 
de patiënt.  

 Negeer nooit een ‘niet-pluis-gevoel’ en zeker niet voor een geneesmiddel als nadroparine.  
 
Voor apothekers 

 Schrijf nadroparine in het apotheekinformatiesysteem aan op basis van eenheden. 

 Negeer nooit een ‘niet-pluis-gevoel’ en zeker niet voor een geneesmiddel zoals nadroparine. 
Neem bij twijfel altijd contact op met de voorschrijver.  

https://kennisbank.knmp.nl/article/voorschrijfproducten/53821.html
https://kennisbank.knmp.nl/article/voorschrijfproducten/53821.html
https://kennisbank.knmp.nl/article/voorschrijfproducten/32166.html
https://kennisbank.knmp.nl/article/voorschrijfproducten/32166.html

