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CMR Alert 

Einddatum in actueel medicatieoverzicht leidt tot stoppen noodzakelijk geneesmiddel  

 
Samenvatting incident  
In het actueel medicatie-overzicht (AMO) dat de patiënt heeft meegekregen in de openbare apotheek, 
staat bij een aantal geneesmiddelen een einddatum ingevuld. Zowel de patiënt als de specialist 
hebben de bij die geneesmiddelen ingevulde einddatum als stopdatum geïnterpreteerd. 
Het onbedoeld stoppen van het geneesmiddel bisoprolol door de geriater leidde tot toename klachten 
en bezoek hartpoli, in een ander voorbeeld stopte de patiënt op eigen initiatief de furosemide. 
 
Analyse van het incident 

• Het betrokken ziekenhuis is niet aangesloten op het LSP. 
• Het AMO toont bij geneesmiddelen die door de apotheek handmatig als chronische medicatie 

zijn gekenmerkt, geen einddatum.  
• Het AMO toont bij medicatie die (nog) niet als chronisch is gekenmerkt een einddatum die 

berekend wordt uit dosering en geleverde hoeveelheid. Dit is alleen de logistieke einddatum 
en zegt niets over de therapeutische einddatum.  

• Eerste uitgifte wordt in de openbare apotheek per definitie niet als chronisch gekenmerkt. 
 

Kern van het probleem is het door de apotheek communiceren van logistieke einddata naar patiënten 
en behandelaren die vooral geïnteresseerd zijn in therapeutische einddata en dit dus als zodanig 
interpreteren. 
 
Risico 
CMR stelt dat het begrip einddatum in het medicatieoverzicht een risico op verwarring is en dat dit 
grote klinische gevolgen kan hebben voor chronisch bedoelde medicatie. 
 
 
Achtergrondinformatie 
Volgens de toelichting op de User Requirements Specification Medicatieoverzicht van de KNMP is 
men in versie 2.0 overgestapt van logistieke informatie (versie 1.0) naar de weergave van 
therapeutische informatie. 
Echter in de URS Medicatieoverzicht staat onder meer: 

• “Het systeem legt vast en toont de (berekende) einddatum van de laatste verstrekking als 
gevolg van een medicatieafspraak waarvan de einddatum nog niet verlopen is in de volgorde: 
DD-MMM-YYYY. Deze einddatum is tot en met de laatste dag van het gebruik.“ 

• “Aangezien de einddatum van de medicatieafspraak nog niet in alle gevallen wordt 
uitgewisseld zal dit veld in veel gevallen in de huidige situatie nog niet ingevuld kunnen 
worden. Om ervoor te zorgen dat de ontvanger van het Medicatieoverzicht altijd een indicatie 
krijgt van de einddatum dienen voorlopig ook (afhankelijk van het informatiesysteem dat het 
Medicatieoverzicht genereert) de logistieke start- en einddatum van de laatste verstrekking of 
de laatste logistieke levering altijd getoond te worden.” 
 

De term einddatum wordt in verschillende informatiesystemen gebruikt. Navraag bij 
softwareleveranciers levert op dat soms meerdere lay-outs beschikbaar zijn voor een 
medicatieoverzicht. Soms is ook een overzicht mogelijk waar bij de logistieke gegevens de startdatum 
van het geneesmiddel en “afgeleverd tot“ wordt opgenomen. 
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Vergelijkbare meldingen: 
De meldende apotheek meldt verschillende incidenten. 
 
Kans op schade en herhaling, educatieve waarde: 
De meldingen tonen een grote kans op schade. De kans op herhaling acht de CMR eveneens groot, 
omdat patiënten geadviseerd wordt dit overzicht mee te nemen bij een bezoek aan het ziekenhuis; 
ook wordt het overzicht gebruikt door patiënten die via GDV of via de herhaalservice beleverd worden.  
De educatieve waarde is substantieel.  
 
 
Aanbevelingen Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR: 
 
Voor de softwareleveranciers: (AIS, HIS, ZIS) 

• De huidige logistieke einddatum moet worden omgezet in een therapeutische stopdatum, 
zoals ook al genoemd is in medicatieoverzicht 2.0. Bied een medicatieoverzicht aan waarin de 
term einddatum alleen gebruikt wordt voor de therapeutische einddatum of stopdatum. Zorg 
dat de logistieke term einddatum vervangen wordt door “afgeleverd tot”.  
De Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR adviseert softwareleveranciers hier – in 
verband met de grote risico’s voor patiënten – zo snel mogelijk werk van te maken.  

- Zolang dit niet gerealiseerd is, de huidige kolom einddatum om te dopen tot bijvoorbeeld 
“afgeleverd tot” en te voorzien van een noot dat hiermee de einddatum van het recept is 
bedoeld en niet de stopdatum van de behandeling.  

 

Voor apothekers: 

• Onderzoek of uw AIS of ZIS de mogelijkheid biedt van een medicatieoverzicht waarin de term 
einddatum niet voorkomt bij de aflevergegevens. Geef dan uitsluitend dit overzicht mee.  

• Blijkt het alleen mogelijk om een medicatieoverzicht te genereren en aan patiënten mee te 
geven met een einddatum waarvan niet zeker is dat deze overeenkomt met de therapeutische 
einddatum, zorg dan dat het zonneklaar is dat de huidige kolom einddatum betrekking heeft 
op het recept en niet mag worden geïnterpreteerd als stopdatum van de behandeling. De 
gebruiker moet hiervoor expliciet en in het oog springend worden gewaarschuwd, bijvoorbeeld 
door de kolom einddatum weg te halen of systematisch door te schrappen Het geven van 
mondelinge toelichting bij het overhandigen van een medicatieoverzicht lijkt onvoldoende 
betrouwbaar. 

• Dit in afwachting van aanpassingen door de softwareleveranciers. Zie de aanbevelingen daar.  
 

Voor KNMP/ vervolg medicatieoverzicht 2.0 

• Onderzoek hoe snel het opnemen van logistieke gegevens in het medicatieoverzicht kan 
worden afgeschaft.  

• Zorg in ieder geval dat het verschil tussen logistieke en therapeutische einddatum zo snel 
mogelijk duidelijk wordt voor patiënten en andere zorgverleners: 

 


