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CMR ALERT 
 
 

Co-trimoxazol voorgeschreven en afgeleverd ondanks gebruik methotrexaat injecties 
 
 
Datum incident: 7 januari 2010 
 
Melding betreft: Incident met betrekking tot overdracht medicatiegegevens 
 
 
Samenvatting incident 

Mevrouw B. gebruikte methotrexaat 25 mg tabletten 1 keer per week. Vanwege onverdraagbaarheid 
werden deze door de reumatoloog vervangen door methotrexaat injecties 25 mg/ml, 1 ml 1 keer per 
week. Deze injecties werden poliklinisch in het ziekenhuis door een reumaconsulente toegediend. De 
ziekenhuisapotheek heeft de openbaar apotheek op de hoogte gesteld van het afleveren van een 
startverpakking van 4 methotrexaat injecties. Deze aflevering is ingevoerd in het Apotheek Informatie 
Systeem (AIS) met een medicatiebewakingstermijn van 3 maanden (veiligheidsmarge van 2 maanden 
handmatig ingevoerd).  
 
Na het eerste afleverbericht is geen bericht meer ontvangen van de ziekenhuisapotheek over de 
continuering van de MTX injecties. Vier maanden na het afleverbericht van de MTX injecties schreef 
de huisarts, wiens informatiesysteem is gekoppeld met het apotheek informatiesysteem, co-trimoxazol 
tabletten voor (geen 1e keuze maar keuze bepaald door allergie en intolerantie voor andere 
middelen). Deze tabletten werden door de openbaar apotheek afgeleverd. Er was geen sprake van 
een elektronisch interactiesignaal aangezien de patiënte volgens de medicatiehistorie al 3 maanden 
geen MTX meer gebruikte. Na 3 dagen gebruik voelde de patiënte zich niet zo lekker en bracht een 
bezoek aan de apotheek. Tijdens het gesprek met een apothekersassistente werd het gelijktijdig 
gebruik van MTX ontdekt. Het gebruik van de co-trimoxazol tabletten werd vervolgens direct gestopt. 
Bloedbeeld en nier- en leverfuncties werden bepaald (ook later nogmaals) en gelukkig werden er geen 
afwijkingen geconstateerd (CMR schadeclassificatie: geen ongemak / gevolgen / letsel bij de patiënt).  
 
 
Achtergrond informatie 

Interactie 

De ernst van de interactie tussen methotrexaat en co-trimoxazol is dusdanig dat de combinatie dient 
te worden vermeden. De toxiciteit van methotrexaat kan toenemen doordat zowel methotrexaat als de 
trimethoprim component van co-trimoxazol de activiteit van het dihydrofolaatreductase onderdrukken. 
Dit kan leiden tot een potentieel levensbedreigende beenmergsuppressie. De CMR databank bevat 
twee eerdere meldingen van een interactie tussen methotrexaat en co-trimoxazol (met 
schadeclassificatie D2: tijdelijke schade bij de patiënt waarvoor opname of verlengde opname 
noodzakelijk was resp. schadeclassificatie B2: de fout heeft de patiënt bereikt maar heeft niet geleid 
tot schade bij de patiënt). 
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Afspraak met ziekenhuis 

De ziekenhuisapotheek heeft met de openbaar apotheken in de regio de algemene (schriftelijke) 
afspraak dat bij aflevering door de ziekenhuisapotheek aan een patiënt op de polikliniek de 
ziekenhuisapotheek aan de betreffende openbaar apotheek bericht welke medicatie is afgeleverd. In 
dit geval was er sprake van een communicatiestoornis, waarbij de ziekenhuisapotheek in de 
veronderstelling was dat de openbaar apotheek in het AIS het afleverbericht zou verwerken als 
chronische medicatie met continue bewaking. De openbaar apotheek was echter in de 
veronderstelling dat zij nog bericht zou ontvangen van de ziekenhuisapotheek als de medicatie 
gecontinueerd zou worden. Naar aanleiding van dit incident is afgesproken dat het ziekenhuis ook de 
beoogde gebruiksperiode op het afleverbericht zal vastleggen. Het (fax)bericht is naar aanleiding 
hiervan aangepast. 
 
Kans op herhaling 

Onvolledige communicatie en het ontbreken van een actueel medicatieoverzicht kan tot ernstige 
interacties aanleiding geven. De kans dat een vergelijkbaar incident ook elders in het land kan 
optreden wordt groot geacht. Men dient hierbij te bedenken dat behalve methotrexaat ook andere 
geneesmiddelen (zoals bijv. oncolytica, infliximab, natalizumab, depotinjecties antipsychotica) in het 
ziekenhuis aan ambulante patiënten worden gegeven. Verder speelt het risico op onvolledige 
dossierhuishouding niet alleen een rol bij onvolledige communicatie tussen ziekenhuis en lokale 
apotheek, maar ook indien de communicatie tussen een landelijk distribuerende apotheek en de 
lokale apotheek van de patiënt te wensen overlaat.     
De concept richtlijn medicatie-overdracht is bedoeld om ervoor te zorgen dat de transmurale 
communicatie in het veld wordt verbeterd. Hoewel het veld volop bezig is om de medicatieoverdracht 
binnen de eigen regio goed te regelen zijn er in de huidige overgangssituatie nog steeds veel risico’s 
op dergelijke incidenten. 
 
 
Preventieve maatregelen  

Naast de meer algemene aanbevelingen per doelgroep (zie hieronder) beveelt de landelijke 
multidisciplinaire Adviesgroep Medicatieveiligheid de volgende concrete maatregelen aan: 
 

- Maak regionaal eenduidige afspraken over overdracht van medicatiegegevens bij poliklinische 
toediening van medicatie conform concept richtlijn medicatieoverdracht: 

o Zorg dat, bij overdracht naar de volgende schakel, een afleverbericht wordt geleverd, 
waarbij de (beoogde) stopdatum is aangegeven of is vermeld dat chronische 
medicatie wordt beoogd. Stem af wie (in dit geval specialist of ziekenhuisapotheek) 
het starten van poliklinische medicatie meldt aan huisarts en apotheek. 

o Wanneer bij ontvangst van een afleverbericht de gebruiksperiode onduidelijk is, 
verifieer de beoogde gebruiksperiode en pas zo nodig de medicatiebewaking hierop 
aan. 

- Specifiek voor methotrexaat: indien er geen duidelijkheid is over de stopdatum, zet de 
stopdatum op oneindig (2099) of zet de medicatie op ‘chronisch’, zodat er geen stopdatum in 
het systeem komt te staan (afhankelijk van het systeem). 

 
Algemene aanbevelingen per doelgroep 
 
Apotheker:  
- vraag bij een eerste uitgifte het actueel medicatiegebruik van de patiënt na (zie ook NAN 

2.2.1). 
Indien een patiënt medicatie van verschillende apotheken betrekt:  
- vraag voor een tot dan toe niet bekende patiënt de actuele medicatiegegevens op bij de 

apotheek waar de patiënt als regel zijn/haar medicatie verkrijgt (zie ook NAN 2.5.3). 
- zorg dat alle afleveringen van medicatie worden doorgegeven aan de apotheek waar de 

patiënt als regel zijn/haar medicatie verkrijgt (zie ook NAN 2.5.4 en 2.5.5).  

Specialist:  

- meld bij de start van de behandeling het beleid (reden was hier onverdraagbaarheid orale 
medicatie) schriftelijk aan de huisarts en apotheek. 
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Huisarts:  
- noteer het gebruik van MTX zowel achter de aangemaakte episode van de aandoening 

waarvoor het middel is voorgeschreven als in de chronische of actuele medicatielijst (van 
belang als er geen koppeling is met medicatiehistorie van de apotheek). 

Voorschrijver:  
- vraag bij het voorschrijven van ieder nieuw geneesmiddel het actueel medicatiegebruik van de 

patiënt na. 
Patiënt:  
- informeer de arts/ apotheker over actueel medicatiegebruik, vraag de apotheek om een 

actueel medicatieoverzicht. 
 
Waar huisarts staat, kan ook specialist ouderengeneeskunde gelezen worden, of arts van een 
instelling. 


