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CMR ALERT  
Penicillineallergie gemist op spoedeisende hulp  

 
Datum incident: 22-10-2010 
 
Melding betreft: Voorschrijffout, er is geen rekening gehouden met allergie/ intolerantie. 
 
Samenvatting incident 
Mevrouw B., 82 jaar, wordt door de huisarts verwezen naar de spoedeisende hulp (SEH) met een 
bronchusobstructie. Op verdenking van exacerbatie COPD bij een luchtweginfectie wordt zo snel 
mogelijk intraveneus amoxicilline/clavulaanzuur gestart. De spoedarts voert de medicatie in het 
elektronisch voorschrijfsysteem in. Voorafgaand aan de toediening wordt niet aan de patiënte 
gevraagd of zij bekend is met een allergie.  
 
Vervolgens wordt zij opgenomen op de longafdeling, waar zij aansluitend een farmaceutische intake 
heeft met een apothekersassistente. De patiënte meldt dan dat zij overgevoelig is voor Flemoxin

®
 

(amoxicilline). Op het afleveroverzicht dat haar eigen apotheek heeft gefaxt staat allergie voor 
penicillines  vermeld. De patiënte meldt de allergie ook aan de verpleegkundige, die hiervan een 
schriftelijke notitie maakt in het dossier.  
 
De apothekersassistente verwerkt de medicatieopdrachten en daarna de allergie in het 
apotheeksysteem. Het systeem genereert hierop geen melding. De ziekenhuisapotheker merkt de 
contra-indicatie voor amoxicilline/clavulaanzuur op tijdens controle twee uur nadat het eerste infuus is 
aangehangen. Bij navraag op de afdeling blijkt dat mevrouw een mogelijke allergische reactie heeft 
vertoond en inmiddels is opgenomen op de IC. Kort na haar opname overlijdt mevrouw. 
 
Achtergrond informatie 
 
Analyse van het medicatie-incident 
De volgende aspecten hebben bijgedragen aan het tot stand komen van dit medicatie-incident: 

o De huisarts, die de patiënte heeft ingestuurd, heeft geen informatie over de allergie in het 
huisartssysteem staan. De allergie wordt ook niet vermeld in de verwijsbrief. 

o Op de SEH is de werkafspraak over het navragen van een allergie voordat gestart wordt met 
medicatietoediening niet nageleefd.  

o De apothekersassistente en degene die haar controleert, alsmede de verpleegkundige op de 
afdeling, merken de contra-indicatie voor amoxicilline/clavulaanzuur niet op. Zij leggen geen 
link met de op het afleveroverzicht vermelde penicillineallergie of met de door patiënte 
genoemde allergie voor Flemoxin

®
 (amoxicilline). 

o De apothekersassistente verwerkt de medicatieopdracht die al was ingevoerd door de 
spoedarts en voert vervolgens de allergie in. Hierop verschijnt er geen melding, omdat er bij 
invoer van een contra-indicatie niet bewaakt wordt op reeds ingevoerde medicatie (zoals wel 
gebeurt bij een interactie).  

 
In deze casus is het oorzakelijk verband tussen het overlijden van de patiënt en de toediening van een 
penicilline ondanks een penicillineallergie niet aangetoond. Haar plotselinge verslechtering werd in 
eerste instantie wel geweten aan een snelle allergische reactie, omdat er ook huiduitslag optrad, maar 
symptomen als een snelle bloeddrukdaling of tachycardie bleven uit, waardoor deskundigen hebben 
geoordeeld dat er geen sprake is geweest van een anafylactische shock.  

 
Vergelijkbare meldingen in de CMR databank 
In 2009 is een melding binnengekomen vanuit de openbare apotheek, die ernstig is verlopen 
(anafylactische shock). Deze casus is zowel in het Pharmaceutisch Weekblad als in het Medisch 
Contact gepubliceerd (Zie publicaties op www.medicatieveiligheid.info). 

In de CMR databank komen 46 meldingen voor waarbij een penicillineallergie is gemist. Hiervan is bij 
21 meldingen aangegeven dat deze ernstig tot zeer ernstig zijn verlopen of hadden kunnen verlopen. 
In 3 gevallen is daadwerkelijk een anafylactische shock opgetreden.  
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Preventieve maatregelen  
De landelijke multidisciplinaire Adviesgroep Medicatieveiligheid beveelt de volgende maatregelen aan: 
 
Landelijk (Nictiz): 

o Creëer randvoorwaarden of mogelijkheden tot het vastleggen en uitwisselen van goede 
allergie-informatie, waarin minimaal de ernst van de reactie en de betrouwbaarheid 
aangegeven kan worden. 

 
Voor zorgverleners: 

Algemeen 
o Voer eerst patiëntkenmerken (zoals contra-indicatie, allergie, laboratoriumuitslag) in 

alvorens de medicatie in te voeren, zodat optimale medicatiebewaking kan plaatsvinden. 
 
Ziekenhuisapotheker/ specialist/ kwaliteitsfunctionaris ziekenhuis 

o Zorg dat de functionaliteit allergiebewaking is geïmplementeerd in het EVS.  
o Voor het toedienen van medicatie dienen allergieën en intoleranties bij de patiënt of 

verzorger te worden uitgevraagd. 
o Leg allergieën en intoleranties goed vast. Registreer zo mogelijk ook de ernst van de 

allergische reactie en wie dit geconstateerd heeft. 
o Neem bovenstaande werkwijzen op in een standaardprocedure voor medewerkers. 

Bijscholing kan medewerkers attenderen op deze werkwijze. 
 
Huisarts en openbaar apotheker 

o Leg allergieën en intoleranties goed vast. Registreer zo mogelijk ook de ernst van de 
allergische reactie en wie dit geconstateerd heeft. 

o Controleer of bestaande registraties van allergieën of intoleranties (nog steeds) relevant 
zijn. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van de periodieke medicatieverificatie met de 
patiënt.  

o Controleer ook of deze informatie goed op het medicatieoverzicht, wat digitaal wordt 
uitgewisseld, terecht komt. 

o Betrek de patiënt door een allergie- of bijwerkingenpaspoort te verstrekken. 
o Neem de bovenstaande werkwijze op in de standaardprocedure voor de medewerkers. 

Bijscholing kan medewerkers attenderen op deze werkwijze. 
 

Dienstapotheek/ waarneemapotheek/ poliklinische apotheek 
o Indien als waarneemapotheek allergie-informatie wordt ingevoerd, wordt deze informatie 

niet via OZIS doorgegeven aan de bronapotheek. Zorg dat deze informatie op een andere 
manier aan de bronapotheek wordt doorgegeven (bv. via fax). 

 
Voor Z(A)IS/AIS/HIS leverancier: 

o Realiseer de mogelijkheid om met terugwerkende kracht het actuele 
geneesmiddelengebruik te bewaken op na voorschrijven/afleveren ingevoerde 
patiëntkenmerken (contra-indicatie, allergie, laboratoriumuitslag). 

o Creëer mogelijkheden tot het vastleggen van goede allergie-informatie, waarin minimaal 
de ernst van de reactie en de betrouwbaarheid aangegeven kan worden. 

 
 
Naschrift 
De projectgroep ‘Allergie’ van het programma Elektronisch Medicatiedossier (EMD) Plus heeft in 2008 
een ‘Voorstel nationale classificatie voor ernst overgevoeligheidsreactie’ uitgebracht (zie www.nictiz.nl 
Publicaties). In deze aanbevelingen wordt gesteld dat het volgende zou moeten worden vastgelegd in 
het EMD: het effect dat is opgetreden, wie dit heeft vastgesteld en of degene die dit geconstateerd 
heeft het verantwoord vindt het nogmaals voor te schrijven. 
 


