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CMR ALERT 

 
Afleveren overmaat lithiumcarbonaat met ernstige afloop 

 
 

Melding betreft: meer afleveren van risicovolle stof dan voorgeschreven 
 
Samenvatting incident  
Een psychiater schrijft 15 stuks lithiumcarbonaat 400 mg voor aan patiënt X. De apotheek waar dit 
recept wordt aangeboden, heeft alleen potten van 100 stuks losse tabletten. Vanwege ARBO-
overwegingen bestaat in deze apotheek de procedure dat lithiumcarbonaat niet uitgevuld mag 
worden. De apotheek levert een verpakking van 100 stuks af. 
Veel later wordt bekend dat patiënt in bewusteloze toestand in het ziekenhuis is overleden. De 
doodsoorzaak is niet duidelijk, wel is er een te hoge bloedspiegel lithium waargenomen. 
 
Analyse van het medicatie-incident 
 

 Lithiumcarbonaattabletten zijn een klasse 4 handelsproduct en bevatten een CMR 
(Carcinogeen, Mutageen en Reproductietoxische) -stof (8). 

 Verwerking van lithiumcarbonaat dient onder speciale voorzorgen te geschieden. Volgens 
www.rifas.nl kan Lithiumcarbonaat 400 mg niet veilig worden bereid (1) in een niet of weinig 
bereidende apotheek die ook geen stofafzuiging heeft. Beschikt deze zelfde apotheek wel 
over een stofafzuigkast, dan kan met huidbeschermende maatregelen, een veiligheidsbril en 
masker P2 maximaal 1,5 uur per dag worden uitgevuld in een stofafzuigkast.  

 De procedure in deze apotheek is dat pot-verpakkingen van lithiumcarbonaat niet worden 
aangebroken (1,2). 

 Aangezien alleen een verpakking van 100 stuks op voorraad is, wordt in plaats van de 
voorgeschreven 15 stuks een pot van 100 stuks losse tabletten afgeleverd. 

 De voorschrijver wordt hierover niet geïnformeerd (2). 
 De apotheek kijkt niet na of een kleinere pot-verpakking of stripverpakking beschikbaar is. 

Veel later blijkt dat lithiumcarbonaat ook in een stripverpakking verkrijgbaar is. 
 

Aanvullende informatie 

Vergelijkbare meldingen: 
In de database zijn meer incidenten gemeld met handelsproducten met CMR-stoffen gevaarsklasse 4 
of 5 waarbij aflevering van een grotere hoeveelheid dan voorgeschreven leidt tot het teveel of te lang 
medicatie innemen door de patiënt. Eerdere alertmeldingen betreffen oncolytica waarin met name een 
te lange gebruiksduur tot schade leidde: te lange gebruiksduur melfalan, te lange gebruiksduur 
capecitabine (CMR, 2010).  
 
Kans op herhaling en kans op schade: 
De CMR acht de kans op herhaling groot, vanwege eerdere meldingen. Bij overdosering is de kans op 
schade eveneens groot.   
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Preventieve maatregelen 
De landelijke multidisciplinaire Adviesgroep beveelt de volgende maatregelen aan voor 
handelsproducten met CMR-stoffen, gevaarsklasse 4 of 5.  
Deze aanbevelingen zijn van toepassing op alle handelsproducten met gevaarsklasse 4 of 5.  
  
Voor apothekers: 
 Lever geen grotere hoeveelheden af dan voorgeschreven op recept vanwege risico op 

overdosering of te lang doorgebruiken van de medicatie.  
 Indien vanwege ARBO-overwegingen een verpakking niet kan worden aangebroken, handel dan 

als volgt:  
o Vóór afleveren onderzoeken of verpakkingen in strip verkrijgbaar zijn, waardoor via 

knippen in de strip het voorgeschreven aantal kan worden afgeleverd, of kleinere 
verpakkingen losse tabletten, waardoor de kleinste overmaat gegeven wordt. 

o Indien dit niet het geval is nagaan of met aangepaste veiligheidsmaatregelen kan 
worden omgepakt (www.rifas.nl), of dat een andere apotheek of een GDS-leverancier 
bereid is tot ompakken,conform de aanbevelingen orale oncolytica.  

o Indien toch overgegaan moet worden op afleveren van een groter aantal dan  
voorgeschreven, vóór uitgifte met de voorschrijver overleggen over het aanpassen 
van het aantal tabletten en de reden waarom. 

o Indien het chronische medicatie betreft, met de voorschrijver afspreken hoe om te 
gaan met eventuele vervolgleveringen. 

o Indien dit niet mogelijk is, met de voorschrijver ook bij vervolguitgiftes overleggen 
indien (moet) worden afgeweken. 

o De patiënt informeren over het afleveren van het groter aantal tabletten (2). 
o Als het om een kuur gaat, duidelijk melden hoe lang het geneesmiddel     
      moet worden ingenomen, zowel mondeling als op het etiket.  
o Indien mogelijk, met de patiënt contact opnemen op de laatste 1-2 dagen van de  
     kuur(telefoon, sms, mail). 

 Leg in een procedure vast hoe te handelen als bij handelsproducten met CMR-stoffen, 
gevaarsklasse 4 of 5 wordt afgeweken van het voorgeschreven aantal en leg per geval vast wat 
de reden van afwijken is.   

 
Voor registratie-autoriteit: 
 Overweeg de eis te stellen aan handelsproducten met CMR-stoffen, gevaarsklasse 4 of 5 dat ze 

in ieder geval in strip en/of in kleine verpakking leverbaar zijn. 
 

Voor de KNMP/LNA:  
 Communiceer (nogmaals) dat op Rifas.nl per handelsproduct vermeld staat welke voorzorgen 

genomen moeten worden bij het verwerken (ook uitvullen) van handelsproducten met CMR 
stoffen, gevaarsklasse 4 of 5.  

 Neem in Rifas.nl een lijst op van handelsproducten met CMR-stoffen, gevaarsklasse 4 of 5.  
 Kenmerk deze handelsproducten in de G-standaard. 
 Neem in de Aanbevelingen orale oncolytica op dat bij afwijken van voorgeschreven aantal 

tabletten de voorschrijver wordt geïnformeerd zoals boven omschreven. 
 Neem in de Aanbevelingen orale oncolytica op dat – indien mogelijk – op de laatste 1-2 dagen van 

de kuur met patiënt contact wordt opgenomen (telefonisch, of via sms of e-mail). 
 

Voor zorgverzekeraars: 
 Neem handelsproducten met CMR-stoffen, gevaarsklasse 4 of 5 NIET op in het preferentiebeleid, 

tenzij het een stripverpakking betreft of - indien er geen stripverpakking in de handel is – het een 
voldoende kleine verpakking betreft.  
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stofvrij. Bij het ompakken van vaste orale vormen is sprake van inhalatoire blootstelling. 
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aangebroken. Dit kan uit ARBO-oogpunt ongewenst zijn, bijvoorbeeld bij CMR stoffen.  
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