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CMR ALERT 
 
 
Methotrexaat 1x per dag ipv 1x per week toegediend met dodelijke afloop.    
 
Datum melding: 22 nov 2006 
Datum incident: 30 sep 2006 
 
Melding betreft: Transmurale fout 
 
 
Samenvatting incident 
 

Een verpleegkundige heeft bij invoer van de 'opnamemedicatie' in het EVS als voorlopige MO per abuis 
methotrexaat 7,5mg 1xdaags p.o. ingevoerd in plaats van methotrexaat 7,5mg 1x per week p.o..  

De daarop volgende procedurele stap van autorisatie is door de behandelend arts niet uitgevoerd.  

Op basis van de voorlopige MO heeft de patiënte 8 achtereenvolgende dagen methotrexaat 7,5mg 
toegediend gekregen. Vervolgens is de fout (n.a.v. labuitslagen) ontdekt.  

Enkele dagen later, na tevergeefs genomen maatregelen, is de patiënte overleden.   

 

Achtergrondinformatie incident 
 

Zie achtergrondinformatie CMR alert van 3 november jl.  

 

Kans op herhaling 
 

Op 3 november jl. heeft de CMR een vergelijkbare alert verspreid. Bovendien is de afgelopen decennia  
deze fout herhaaldelijk opgetreden.  

In de bijlage zijn voorbeelden genoemd van de risicomomenten in het geneesmiddeldistributie proces van 
methotrexaat tabletten. Deze voorbeelden illustreren dat de risico's op een dergelijke fout alleen volledig 
worden weggenomen door een logistieke barrière in te bouwen bij de aflevering van methotrexaat 
tabletten door de apotheek.  
 
Preventieve maatregelen   
 

Om deze ernstige persisterende fout in de toekomst te voorkomen doet de NVZA Werkgroep 
Medicatieveiligheid de aanbeveling om alle verpakkingen met methotrexaat tabletten uit de 
zorginstelling terug te halen naar de apotheek en voortaan methotrexaat tabletten per keerdosis af 
te leveren.   
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BIJLAGE   
 
Voorbeelden van risicomomenten in het geneesmiddeldistributie proces van 
methotrexaat tabletten.  
 

VOORSCHRIJFFOUT 

- Arts schrijft per abuis methotrexaat p.o. per dag voor in plaats van per week aangezien het 
geneesmiddel zowel per dag als per week kan worden voorgeschreven. 

- Arts schrijft per abuis methotrexaat p.o. per dag voor in plaats van per week aangezien de arts 
gewend is geneesmiddelen per dag voor te schrijven. 

- Aangezien patiënten met reuma zijn verspreid over het hele ziekenhuis wordt methotrexaat niet 
alleen door reumatologen voorgeschreven maar ook door andere specialisten die minder kennis 
hebben van het middel. 

- Electronische bewaking op doseerfrequentie niet altijd mogelijk. 

- Elektronische bewaking op doseerfrequentie wel mogelijk maar de dosering wordt ingevoerd in 
het vrije tekstveld van het EVS (bijv. omdat men de button 1x per week niet kan vinden) en het 
systeem bewaakt niet op vrije tekstveld.  

  
OVERSCHRIJF-OVERDRACHT-LOGISTIEKE FOUT 

- Per abuis wordt methotrexaat p.o. per dag overgeschreven/ ingevoerd in plaats van per week 
aangezien men door gebrek aan kennis van het doseerschema (en risico's) van methotrexaat niet 
alert is op de ongebruikelijke frequentie. 

- Per abuis wordt methotrexaat p.o. per dag overgeschreven/ ingevoerd in plaats van per week 
aangezien de overige geneesmiddelen die overgeschreven/ ingevoerd worden per dag worden 
gedoseerd.  

 

AFLEVER-UITZETFOUT 

- Er wordt een inadequate hoeveelheid afgeleverd door de apotheek (verpakking 50st. EAV). 

- gebruik van inadequate deellijsten (bijv. gebruik van een daglijst waarbij methotrexaat per dag 
verschijnt ipv de afgesproken weeklijst). 

- Ondanks goede deellijst wordt methotrexaat per abuis dagelijks uitgezet omdat over het hoofd 
wordt gezien dat methotrexaat per week moet worden uitgezet.  

- Methotrexaat tabletten zijn op afdeling op voorraad aanwezig (bijv. restant) en MO is niet door 
apotheek gecontroleerd. 

 

TOEDIENINGSFOUT 

-  

 

TRANSMURALE FOUT 

- Door onvolledige of onduidelijke medicatiehistorie wordt methotrexaat p.o. per dag 
overgeschreven/ ingevoerd. 

- Per abuis wordt methotrexaat p.o. per dag overgeschreven/ ingevoerd in plaats van per week 
aangezien men door gebrek aan kennis van het doseerschema (en risico's) van methotrexaat niet 
alert is op de ongebruikelijke frequentie. 

- Per abuis wordt methotrexaat p.o. per dag overgeschreven/ ingevoerd in plaats van per week 
aangezien de overige geneesmiddelen die overgeschreven/ ingevoerd worden per dag worden 
gedoseerd.  

 

 


