
 

November 2012 Pagina 1 van 3 

Bron: Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR). Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is 
alleen toegestaan na toestemming van de CMR organisatie en onder voorwaarde van volledige bronvermelding. 

 
CMR ALERT 

 
Wijziging in distributieprofiel leidt tot foutieve aflevering 

 
 
Het verwerken van recepten voor patiënten die gebruik maken van een doseersysteem (GDS), 
waaronder per dag en toedientijdstip uitgevulde zakjes, vergt extra kennis van het AIS en extra 
controles. Drie meldingen die de CMR dit jaar heeft ontvangen, laten zien dat er risico’s optreden bij 
het wijzigen in de zogenaamde distributiemodule*. In hoeverre deze risico’s voor u van toepassing 
zijn, is afhankelijk van het apotheeksysteem, maar ook van de gebruikte GDS-procedures. 
 
Samenvatting incidenten: 
 
Incident 1: 
De psychiater adviseert de heer G. om lithiumcarbonaat (Camcolit®) om 8.00 uur 's ochtends in te 
nemen in plaats van 21.00 uur 's avonds. De apotheek wijzigt hierop het toedienschema van de heer 
G. De assistente voegt een nieuwe regel toe in het distributieprofiel met als toedientijdstip 8.00 uur. 
Vervolgens wordt de regel met het oude toedientijdstip gestopt. Hierbij voert zij als stopdatum per 
ongeluk de datum van een maand later in. Deze fout wordt over het hoofd gezien door zowel 
apotheker als thuiszorg.  
De patiënt slikt gedurende anderhalve week een dubbele dosis, totdat de huisarts de toediening van 
21.00 uur stopt. De volgende dag meldt de thuiszorg dat meneer bijna niet meer kan praten en 
apathisch in een stoel zit. Dan signaleert de apotheek de fout in het distributieprofiel**. Meneer G. 
wordt opgenomen en de lithiumspiegel blijkt 1,4 mmol/liter te zijn (normaalwaarden 0,6 - 0,8 bij 
onderhoudsdosering, 0,8-1,2 mmol/liter in acute fase).  
 
Incident 2: 
De apotheek ontvangt een wijzigingsrecept voor Lantus®: de dosering van 8.00 uur 's morgens moet 
verhoogd worden van 46 IE naar 48 IE. Een assistente wijzigt het recept en het toedienschema. In het 
distributieprofiel** maakt zij echter een fout: het aantal wordt bij Lanoxin® gewijzigd i.p.v. bij Lantus®. 
De GDS-leverancier maakt rollen klaar met 48 tabletten Lanoxin® 0,125 mg. De tabletten worden 
verdeeld over zes zakjes. De patiënt neemt de inhoud van 1 zakje (8 tabletten) in om 8.00 uur. De 
partner van de patiënt komt na 2 uur naar de apotheek, omdat de heer misselijk is en de rol er anders 
uitziet. Dan wordt de fout opgemerkt en de patiënt wordt opgenomen in het ziekenhuis. De 
digoxinespiegel wordt dezelfde dag en de dag erna bepaald en blijkt beneden toxische waarde. Het 
ECG vertoonde geen afwijkingen.  
 
Incident 3: 
Een patiënt ontvangt een recept voor miconazol-crème. Het recept wordt verwerkt in de apotheek en 
opgenomen in de distributiemodule*, omdat de patiënt wekelijks zijn medicatie ontvangt. Vanwege het 
interactiesignaal van miconazol bij acenocoumarol-gebruik, wordt de crème niet afgeleverd en de 
receptregel verwijderd uit de historie. Echter de informatie blijft in het distributieprofiel** staan en 
verschijnt ook in het toedienschema.    
Enige tijd later wordt miconazol-crème voorgeschreven en herhaald vanuit de distributiemodule*. 
Tijdens dit proces wordt geen medicatiebewaking uitgevoerd, de crème wordt afgeleverd.  
Op een volgend tijdstip wordt in de distributiemodule* de dosering aangepast van 2 maal daags naar 
eenmaal daags. Vanwege de wijziging wordt er wel medicatiebewaking uitgevoerd en komt het 
incident aan het licht. De trombosedienst wordt direct gewaarschuwd en de patiënt wordt opnieuw 
ingesteld. 
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Analyse van de medicatie-incidenten 

 
o De beschreven incidenten vonden plaats bij gebruik van verschillende Apotheek Informatie 

Systemen (AIS). Elk systeem maakt gebruik van een aparte module (distributiemodule of 
instellingenmodule) voor weekleveringen (GDS). Elke patiënt die zijn geneesmiddelen 
geleverd krijgt via een GDS heeft een apart profiel met de geneesmiddelen, doseringen én 
toedientijdstippen (genaamd distributieprofiel**). Het distributieprofiel is de basis voor levering 
van de medicatie en voor het toedienschema.  
Alle 3 de incidenten laten zien dat het muteren van gegevens in het distributieprofiel een risico 
met zich meebrengt. Het systeem bewaakt niet alle stappen. Onderstaande vragen komen 
naar voren uit de beschreven incidenten: 
 
 Bij wijzigingen in het toedientijdstip moet een nieuwe regel toegevoegd worden in het 

distributieprofiel; de oude regel dient gestopt te worden. Verschijnt er een signaal als 
beide regels blijven staan?  

 Verschijnt er een signaal indien de dosering in de receptverwerking en in de 
distributiemodule niet overeenkomen?  

 Zijn signalen en de afhandeling ervan terug te vinden bij controle? 
 Als een receptregel wordt verwijderd uit de historie, wordt deze dan ook automatisch 

verwijderd uit de distributiemodule? 
 Vindt er medicatiebewaking plaats bij het verwerken van (ongewijzigde) herhaalmedicatie 

in de distributiemodule? 
 

o In het proces ontbreken controles op wijzigingen (2e controle en eindcontrole), waardoor de 
gemaakte fouten doorgang kunnen vinden. 

 
 
 
Aanvullende informatie 
 
Vergelijkbare meldingen in de CMR-databank 
In de CMR nieuwsbrief 2-2011 is een geval beschreven waarbij Actonel® met een gebruik van 1 keer 
per week 1 tablet met een foutieve dosering, namelijk 1 maal daags 1 tablet, in het distributieprofiel 
terecht is gekomen. Deze fout werd pas na 2 weken door een familielid ontdekt.   
Bij analyse op ‘GDS-meldingen’ in de CMR-databank blijkt uit meerdere meldingen dat fouten in het 
distributieprofiel niet tijdig worden onderschept. Het risico op langdurig doorlopen van een foutieve 
wijziging is groot. 
 
Kans op herhaling 
De CMR acht de kans op herhaling groot, gezien het aantal vergelijkbare incidenten dat reeds is 
gemeld.  
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Preventieve maatregelen  
De landelijke multidisciplinaire Adviesgroep Medicatieveiligheid beveelt de volgende maatregelen aan: 
 
De beschreven incidenten vonden plaats bij gebruik van verschillende Apotheek Informatie Systemen. 
Het is van belang dat apotheken op de hoogte zijn van de mogelijkheden en tekortkomingen van hun 
systeem. De risico’s die bestaan door beperkingen van het systeem, moeten door middel van 
duidelijke procedures/ controles afgevangen worden. 
 
Voor softwareleveranciers/ gebruikersverenigingen: 
- Voer samen met de gebruikersvereniging van uw softwaresysteem een risicoanalyse uit op het 

GDS proces en inventariseer de belangrijkste risico’s. Breng uw afnemers zo goed mogelijk op 
de hoogte van bekende risico’s en draag mogelijke oplossingen aan om risico’s te verkleinen in 
een duidelijke instructie. 

- Stel vast waar in het proces wijzigingen kunnen plaatsvinden. Bepaal of en hoe mutaties bewaakt 
worden en vastgelegd worden. 

- Bouw een functie in waarmee mutaties in de distributieprofielen eenvoudig kunnen worden 
uitgeprint om aan de hand daarvan mutaties te controleren.  

 
Voor apothekers en apotheekteam: 
- Loop de GDS-procedure na aan de hand van beschreven incidenten. U kunt dit bijvoorbeeld 

doen door middel van een risicoanalyse op de GDS-procedure. Beschouw daarbij elke mutatie in 
de distributiemodule als een nieuw recept: 

o Mutaties dienen gecontroleerd te worden door het AIS (medicatiebewaking), een 2e lid 
van het apotheekteam en door de apotheker (eindcontrole) 

o Leg deze controles vast 
 
- Leg gevonden hiaten in het AIS voor aan de gebruikersvereniging van uw softwareleverancier of 

breng uw softwareleverancier direct op de hoogte van belangrijke hiaten. 
- Ga in de handleiding van uw AIS na of u met lokale instellingen de risico’s in het proces kunt 

verminderen. 
- Probeer hiaten die niet direct opgelost kunnen worden zo goed mogelijk op te vangen door 

aanpassing van procedures. U kunt hierbij denken aan handmatige controle van alle wijzigingen 
in recepten van patiënten die hun medicatie via GDS ontvangen.  

- Zorg dat assistenten goed geschoold worden in het gebruik van de distributiemodule. Laat alleen 
‘geschoolde’ assistenten wijzigingen doorvoeren. 

 
 
Literatuur 
- KNMP Richtlijn Zorg voor patiënten met geneesmiddelen in een geïndividualiseerde distributievorm 
(GDV), versie 1.1 
- Norm voor geautomatiseerd geneesmiddeldistributiesysteem, versie 2.0 
 
 
* de distributiemodule is een aparte module in het Apotheek Informatie Systeem waarmee de 
geneesmiddelvoorziening voor patiënten met een doseersysteem beheerd kan worden. Andere 
benaming: instellingenmodule.  
** distributieprofiel is het overzicht van geneesmiddelen per toedientijdstip per patiënt. Voor de 
duidelijkheid is in bovenstaande tekst gekozen voor distributieprofiel. De benaming verschilt per 
leverancier. Andere benaming: aanschrijfbuffer. 


