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CMR ALERT  
 

Te lange gebruiksduur van melfalan (Alkeran®) 
 
Datum incident: 17-05-2010 
 
Melding betreft: Incident met betrekking tot receptverwerking, fout in therapieduur/hoeveelheid 
 
Samenvatting incident 
Mevrouw G., woonachtig in een verzorgingshuis, krijgt haar chronische medicatie per dag en 

voorverpakt in zakjes (Baxter
®
). Van de specialist krijgt zij 28 stuks melfalan 2 mg (Alkeran

®
) 

voorgeschreven in een dosering van 1 x daags 7 tabletten, gedurende 4 dagen. In de apotheek wordt 
deze medicatie ingevoerd in het apotheek informatie systeem met een dosering van 1 maal daags 7 
tabletten. In de ruimte voor aanvullende tekst op het etiket tikt de apotheekmedewerker ‘gedurende 4 
dagen’. Voor de wekelijkse distributie van medicijnen, wordt de medicatie in de zogenaamde 
aanschrijfbuffer opgenomen, zodat deze ook op de toedienlijst voor de verpleging komt te staan. 
Echter de aanvullende tekst wordt hierbij niet standaard meegenomen. De apotheekmedewerker tikt 
deze tekst nogmaals in, maar maakt een vergissing: er komt ‘gedurende 7 dagen’ op de toedienlijst te 
staan. 
 
De apotheek controleert de wijzigingen in medicatie voor deze patiënt aan de hand van een 
mutatielijst. Op deze lijst staat de toevoeging van melfalan. Helaas ontbreekt ook hier de aanvullende 
tekst, waardoor de foutief ingevoerde regel niet wordt opgemerkt. 
 
De apotheek levert 2 potjes van 25 stuks af i.p.v. de voorgeschreven 28 stuks, omdat de verpakkingen 
met losse tabletten in de apotheek niet worden aangebroken.  
 
In het verzorgingshuis krijgt mevrouw de medicatie toegediend volgens de toedienlijst. Op dag 6 merkt 
mevrouw zelf op dat ze maar 4 dagen melfalan had moeten gebruiken. De verpleging stopt direct de 
toediening van melfalan. Er zijn meerdere extra bloedbeeldonderzoeken gedaan en tot 5 weken na 
het ontdekken van het incident zijn er geen afwijkingen in het bloedbeeld. De patiënte is vervolgens 
gestart met de volgende melfalan behandeling. Het incident heeft niet tot ongemak/gevolgen/letsel bij 
de patiënte geleid. 
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Achtergrond informatie 
Analyse van het medicatie-incident 
Wanneer dit medicatie-incident wordt geanalyseerd blijkt het te zijn ontstaan door combinatie van een 
aantal aspecten (‘kaasplakken’ volgens het ‘Zwitserse gatenkaas model’)  

o Intermitterend gebruik kan niet goed via doseercoderingen worden ingebracht in het AIS.  
o Daarom wordt de ruimte voor aanvullende tekst op het etiket gebruikt maar deze tekst komt 

niet automatisch op de toedienlijst terecht. Het AIS neemt alleen de velden met gegevens 
over het geneesmiddel, de hoeveelheid en de codering van het gebruik over.  

o Op de mutatielijst worden de gegevens in de ruimte voor aanvullende tekst niet automatisch 
overgenomen. Deze apotheek controleerde alleen de mutatielijst en niet de daadwerkelijke 
toedienlijsten, waardoor de verkeerd ingevoerde gebruiksduur niet werd ontdekt.  

o De verpakking van melfalan geeft vanwege de mutagene en carcinogene eigenschappen van 
de tabletten een te hoog gezondheidsrisico om in deze apotheek aan te kunnen breken. Als 
gevolg hiervan moest de apotheek meer tabletten afleveren dan de patiënt nodig had. 
Hierdoor werd het mogelijk dat de patiënt meer tabletten gebruikte dan bedoeld.  

o De verpleging heeft de gewoonte om medicatie toe te dienen volgens de toedienlijst zonder 
naar de etiketten van de potjes te kijken. Op de toedienlijst stond het verkeerde gebruik. 

 
Vergelijkbare meldingen 
In de CMR databank komt een aantal meldingen voor met betrekking tot een te lange gebruiksduur 
van orale oncolytica, die intermitterend moeten worden gebruikt.  
 
Preventieve maatregelen  
De landelijke multidisciplinaire Adviesgroep Medicatieveiligheid beveelt de volgende maatregelen aan: 
 
o Voor openbaar apothekers / apotheekhoudende huisartsen: 

o Controleer de uiteindelijke toedienlijst aan de hand van het recept en mutatielijst. 
o Controleer hoe de ingevoerde gegevens tot uiting komen in geprinte documenten zoals 

etiketten, toedienlijsten, mutatielijsten, etc. 
o Indien u niet in staat bent om de juiste beschermende maatregelen te treffen, overweeg 

dan om het geneesmiddel door een andere apotheek te laten ompakken die de juiste 
beschermende maatregelen kan treffen. 

o Informeer de patiënt of mantelverzorger altijd over het intermitterende gebruik bij 
betreffende geneesmiddelen. 

o Benadruk bij de verpleging het intermitterend gebruik bij betreffende geneesmiddelen. 
o Instrueer het apotheekteam op het juiste gebruik van het AIS.  
 

o Voor ziekenhuisapothekers: 
o Maak doseringen in de vrije tekst onmogelijk of zorg dat deze altijd worden gecontroleerd 

door een ziekenhuisapotheker. 
o Controleer of de vrije tekst ook goed op de toedienlijsten komt, of bij elektronische 

toedienregistratie goed in beeld komt. 
o Lever uitsluitend het aantal tabletten af nodig voor één kuur.  
o Leg afleverdatum vast en controleer bij volgende aanvraag of er inderdaad een 

stopperiode heeft plaatsgevonden. 
 

o Voor voorschrijvers: 
o Informeer de patiënt of mantelverzorger altijd over het intermitterende gebruik bij 

betreffende geneesmiddelen. 
o Bij het voorschrijven van kuren altijd duidelijk de duur en/of stopdatum op het recept 

vermelden. 
 
o Voor AIS leverancier: 

o Ingevoerde gegevens in de ruimte voor aanvullende tekst op het etiket moeten ook 
automatisch terecht komen op een toedienlijst, mutatielijst, etc.  

o Instrueer uw gebruikers op de juiste procedure van het AIS. 
 
o Voor fabrikant: 

o Onderzoek de stabiliteit van oncologische middelen in een stripverpakking.  
 
o Voor registratieautoriteit: 

o Stel aanvullende eisen op voor verpakkingen van oncologische geneesmiddelen.  


