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CMR alert 
 

Datum melding: 01-10-2009 
Datum incident: 14-08-2009 
 
Melding betreft: Fout in dosering methotrexaat bij uitwisseling via OZIS. 
 
 

Samenvatting Incident 
 
Dhr G., 77 jaar, levert bij de waarnemende dienstapotheek een recept in met een dosering van 1x per 
week 6 tabletten methotrexaat. Na verwerking van het recept in het Apotheek Informatie Systeem 
(AIS) worden de tabletten vervolgens volgens voorschrift afgeleverd. 
Bij het opvragen van het medicatie-overzicht van Dhr G. door de huisapotheek, stond in dit overzicht 
vermeld dat een dosering van 1 x per dag 6 tabletten was afgeleverd aan Dhr. G. door de 
waarnemende apotheek. De apothekersassistente heeft deze dosering vervolgens opgemerkt, zodat 
het incident in dit geval geen schadelijke gevolgen voor de patiënt heeft opgeleverd.   
     
  

Achtergrond Incident  
 
Bij nader onderzoek bleek dat de oorzaak bestond uit een fout in de OZIS doseringskoppeltabel van 
de huisapotheek. De doseercode 1 keer per week 6 tabletten (1w6t) van de waarnemende apotheek 
(met AIS Aposys) is in het systeem van de huisapotheek (met AIS Pharmacom) geconverteerd naar 
een lokale doseercode 1 keer per dag 6 tabletten (1d6t). 
De kern van het probleem wordt gevormd door twee oorzaken: het toepassen van lokale doseercodes 
en de wijze waarop de (Z)AIS-en bij uitwisseling van de gegevens hiermee om gaan.  
In OZIS-berichten is de WCIA tabel 25 de standaard voor gebruiksvoorschriften. Wanneer hiervan 
afwijkende doseercodes worden gebruikt, moeten deze via een koppeltabel in het eigen (Z)AIS (of 
cluster) goed worden ingesteld. Hierin schuilt het risico dat er een verkeerde vertaling plaatsvindt.  
 
 

Kans op herhaling 
 
De kans op herhaling is groot. Dit geldt niet alleen voor methotrexaat, maar voor alle doseringen 
uitgewisseld via OZIS. Het risico treedt op bij de vertaalslag van lokale doseercodes in het eigen 
systeem naar standaard WCIA tabel 25 doseercodes in het uitgewisselde bericht. Wanneer bij een 
herhaalrecept vervolgens wordt uitgegaan van deze geconverteerde dosering in het OZIS-bericht 
bestaat het risico dat het geneesmiddel wordt gecontinueerd in de verkeerde dosering. 
 
 

Preventieve maatregelen 
 
Om het risico terug te dringen is het aan te bevelen de volgende maatregelen te nemen: 

- Indien er afgeleverd wordt aan een patiënt die niet in uw apotheek is ingeschreven, zorg 
er dan altijd voor dat via OZIS of de fax de medicatiehistorie en het huidig gebruik worden 
opgevraagd bij de huisapotheek. Vraag bij risicomedicatie (of bij twijfel) het originele 
recept per fax op. Vraag bovendien het actuele medicatiegebruik bij de patiënt na en leg 
uit waarom inzicht in het huidig gebruik nodig is. 

- Ken uw eigen (Z)AIS-systeem wat betreft het instellen en gebruik van doseercodes. 
- Maak zoveel mogelijk gebruik van de standaard WCIA 25 tabel codes en zorg ervoor dat  

de geneesmiddeldosering in het juiste veld in het (Z)AIS is ingevuld. Voorschriften in vrije 
tekstvelden komen bij uitwisseling met derden over het algemeen niet over. 
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- Wanneer toch lokale doseercodes worden gebruikt, leg in het apotheeksysteem vast 
welke dit zijn.  

- Zorg er voor dat de vertaling van de lokale doseercodes via OZIS is geverifieerd, volgens 
een vastgelegde procedure: 
o Gebruik hiervoor de OZIS testpatiënt. Voer een geneesmiddel in bij deze testpatiënt 

met de lokale doseercode en vraag of collega-apothekers uit de regio (met de 
verschillende (Z)AIS-en die in de regio worden gebruikt) de testpatiënt willen 
oproepen via OZIS om te testen of de lokale doseercode correct wordt overgenomen 
via OZIS. 

o Zorg er voor dat de WCIA25-koppeltabellen regelmatig worden doorlopen en 
controleer of alle doseercodes correct zijn gekoppeld. 

- Vraag advies aan uw (Z)AIS leverancier, en spreek uw AIS leverancier aan op eventuele  
fouten in het systeem. Dit CMR bericht is ook aan hen gestuurd.   

  
Voor specifieke aanbevelingen met betrekking tot methotrexaat, zie aanbevelingen MTX KNMP dd 25 
sep 2009 en aanbevelingen MTX NVZA dd jan 2009 (op beide websites). Daarin wordt o.a. 
aanbevolen om bij een MTX recept met een dosering van 1 keer per dag te allen tijde te verifiëren of 
deze dosering correct is. 
    
Landelijke ontwikkelingen 
 
Het Kwaliteitsprogramma ‘ICT in de apotheek’ dat momenteel door de KNMP, met actieve deelname 
van de NVZA, wordt uitgevoerd, werkt aan de realisatie van een “Regie-organisatie”. Deze “Regie-
organisatie” stelt zich als doel de informatiehuishouding in apotheken zoveel mogelijk op hetzelfde 
kwaliteitsniveau te brengen. Dit zal resulteren in uniformering en standaardisering van (Z)AIS-en. 
Hierin past het streven naar het gebruik van één standaard doseringstabel in alle (Z)AIS-en (met als 
eventuele tussenoplossing een landelijke koppeltabel die centraal wordt beheerd). 
Dit kan echter veel impact hebben op sommige (Z)AIS-en en het zal daarom enige tijd vragen om dit 
te realiseren. 
Het programma wordt uitgevoerd in overleg met de (Z)AIS-leveranciers en andere betrokkenen. Op 
termijn zal het risico op een verkeerde conversie van de dosering ook op deze wijze worden 
teruggedrongen.  
  
 

 


