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CMR ALERT 

Koppeling van vrij ZI-nummer leidt tot onbedoeld afleveren en innemen van sterk werkend 

geneesmiddel 

Melding betreft: verwisseling van geneesmiddel in de fase uitzetten/klaarzetten/afleveren. 

 

Samenvatting incident 

Apotheek levert geneesmiddelen via een GDS-leverancier aan patiënt. Arts schrijft melatonine 1mg 

voor met het verzoek om dit in de weekrol op te nemen. 

In de assortimentslijst van de GDS-leverancier staat melatonine 1mg van Fagron. Dit product heeft 

geen ZI-nummer. De apotheek levert dit product regelmatig zelf af en heeft al jaren een vrij ZI-nummer 

in gebruik om het aan te schrijven. Dat nummer is destijds toegekend door het AIS. De apotheek 

schrijft het product aan, neemt het op in de distributiemodule van het AIS, en bestelt bij de GDS-

leverancier. 

Het door de apotheek gebruikte vrije ZI-nummer blijkt identiek aan het nummer dat de GDS 

leverancier gebruikt voor dexamethasontabletten 20mg, dat eveneens een eigen ZI-nummer heeft. De 

GDS leverancier "leest" dus dexamethason 20mg i.p.v. melatonine 1mg.  

Patiënt krijgt wel een weekrol, maar hanteert haar medicatie nog zelf. Na een aantal dagen wordt 

mevrouw wat verward en leest haar dochter de geneesmiddelnamen op de zakjes van de weekrol en 

vraagt zich af of dexamethason een andere naam is voor melatonine. Via opzoeken in Google komt 

ze achter de verwisseling.  

 

Achtergrondinformatie 

Analyse van het incident 

Er bestaan zogenaamde vrije ranges in de G-Standaard, dit zijn de artikelnummers vanaf 90.000.000. 

Deze nummers kunnen worden gebruikt om geneesmiddelen die niet in de G-Standaard staan in het 

eigen bestand op te nemen. Vaak wordt dit nummer gekoppeld aan een bestaand product in de G-

Standaard.  

Zorgverzekeraars, apothekers en (GDS-)leveranciers gebruiken deze nummers voor eigen 

bereidingen of handelsproducten die niet in de G-Standaard staan. Hierdoor is het mogelijk dat 

eenzelfde lokaal nummer bij verschillende apotheken een verschillende betekenis heeft.  

Digitale uitwisseling van een vrij ZI-nummer kan leiden tot koppelingen aan onjuiste handelsproducten 

of eigen bereidingen. 

Op de website van de Z-Index wordt uitdrukkelijk gesteld dat vrije nummers NIET gereserveerd zijn 

voor bilaterale afspraken voor elektronisch verkeer. Uitwisseling in het kader van elektronische 

dossiers wordt daarom sterk afgeraden (1). 
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Nictiz (het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de zorg faciliteert) voert op dit 

moment in samenwerking met de Z-index een project uit naar het gebruik van vrije ZI-nummers in 

apotheken. In dit project (“Schone Lei”) worden oplossingen gezocht om het gebruik van de vrije ZI-

nummers zo veel mogelijk te voorkomen.  

De kans dat een vergelijkbare fout onopgemerkt blijft bij het gebruik van een weekrol is groot, 

aangezien de bestaande controlemechanismen in de apotheek dergelijke fouten er niet uithalen. 

Volgens de Norm voor geautomatiseerd geneesmiddeldistributiesysteem is het afhankelijk van de 

contractuele afspraken tussen de GDS-apotheek en de lokale apotheek wie controleert of het aantal 

GDS-verstrekkingen per patiënt compleet (en juist!) is. 

Vergelijkbare meldingen 

De CMR heeft vergelijkbare meldingen ontvangen. 

Dit betreft onduidelijkheden ten gevolge van de door collegiaal bereidende apotheken aan GDS-

leveranciers geleverde gehalveerde tabletten waaraan door de apotheek een vrij ZI-nummer was 

toegekend. Verder is gemeld dat in het geval een product geen ZI-nummer heeft, de apotheek het ZI-

nummer van een vergelijkbaar (maar NIET identiek) product gebruikt bij aanschrijven in het AIS. Zo is 

er toch sprake van medicatiebewaking. Bij digitale uitwisseling kan dit ook tot onduidelijkheden en 

incidenten leiden (3).  

Tot slot: in Nieuwsbrief 2012-2 

(http://www.medicatieveiligheid.info/modules/document/click.cfm?content_id=72575) is in de analyse 

van de medicatie-overdracht via OZIS een melding opgenomen waarbij het door de zorgverzekeraar 

aangewezen vrij ZI-nummer voor het declareren van een inhalatie-instructie in het ziekenhuis 

gekoppeld werd aan een ander product. In de aanbevelingen is opgenomen deze vrije ZI-nummers 

niet meer te gebruiken en uitwisseling te voorkomen. 

Kans op herhaling 

De kans op herhaling is groot, aangezien het gebruik van ZI-nummers voor eigen bereidingen en 

preparaten die niet voorkomen in de G-Standaard een gebruikelijke werkwijze lijkt in de apotheek. 

In een bereidende apotheek met 100.000 regels werd het afgelopen jaar 553 keer gebruik gemaakt 

van de vrije ZI-nummers voor magistrale bereidingen (90 miljoen serie).  
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Preventieve maatregelen: 

De landelijke multidisciplinaire Adviesgroep beveelt de volgende maatregelen aan: 

Zorg dat ieder geneesmiddel een eigen, uniek ZI-nummer krijgt, zodat vrije ZI-nummers verdwijnen. 

Hiervoor dienen producenten van geneesmiddelen die elektronisch uitgewisseld worden tussen 

zorgverleners, het geneesmiddel aan te melden bij Z-Index voor opname in de G-Standaard. Het 

product krijgt dan een ZI-nummer en is daardoor uniek te identificeren. Dat verhoogt de 

medicatieveiligheid en voorkomt incidenten met uitwisseling van vrije nummers. Primair ligt de 

verantwoordelijkheid hiervoor bij de producenten. Apothekers adviseren wij producenten hierop te 

wijzen.  

Zolang dit nog niet geregeld is, beveelt de Adviesgroep aan: 

Voor apothekers: 

• vermijd het opnemen van geneesmiddelen met een vrij ZI-nummer in een GDS; 

• indien een lokaal ZI-nummer toch elektronisch wordt uitgewisseld, zorg dan dat alleen de 

omschrijving wordt uitgewisseld en niet het lokale ZI-nummer. Neem contact op met 

softwarehuizen om dit aan te laten passen; 

• controleer opname en juistheid van nieuwe geneesmiddelen in een weekrol; 

• vermijd het overschrijven van een ZI-nummer voor een niet geregistreerd preparaat (zie 

hierboven onder 3). 

Voor zorgverzekeraars: 

• vrije ZI-nummers niet aanwijzen om niet in de G-standaard opgenomen producten te 

declareren; 

• zorgen dat producenten deze geneesmiddelen aanmelden bij de Z-index. 

NB: Recent heeft Menzis aangegeven vrije ZI-nummers niet meer voor dit doel te misbruiken.  

(GDS)-leverancier en producenten: 

• producten aanmelden bij Z-Index;  

• vermijd het individueel toewijzen van vrije ZI-nummers aan een geneesmiddel. 

NB: Onlangs heeft het platform van GDS-leveranciers besloten om door hun gebruikte producten aan 

te melden bij de Z-Index.  
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