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CMR ALERT  
 

Te lange gebruiksduur van capecitabine (Xeloda®) 
 
Datum incident: 24-03-2010 
 
Melding betreft: Incident met betrekking tot overschrijven/ overdracht, fout in therapieduur/hoeveelheid  
 
Samenvatting incident 
 
Voor Dhr M., woonachtig in een verzorgingshuis, wordt door een internist-oncoloog een kuur van 
capecitabine (Xeloda

®
) 2x daags 1650 mg gedurende 14 dagen voorgeschreven. Het recept wordt 

afgeleverd door de politheek. Wanneer de tabletten bijna op zijn worden deze door het 
verzorgingstehuis telefonisch bijbesteld bij de huisarts. De doktersassistente voert het recept in en 
kopieert daarbij de dosering van een eerdere aflevering aan betreffende patiënt uit 2009 van 2x daags 
1300 mg. Via de elektronische receptenlijn komt het recept direct bij de apotheek terecht. De 
apotheek wordt niet op de hoogte gesteld van het feit dat de waarnemend huisarts het recept niet 
heeft geautoriseerd. Door de apotheek wordt de kuur vervolgens afgeleverd. 
Na 21 dagen onafgebroken gebruik van Xeloda

®
 belt de internist-oncoloog om het geneesmiddel met 

onmiddellijke ingang te stoppen. Het incident heeft niet tot ongemak/gevolgen/letsel bij de patiënt 

geleid.  

 

Achtergrond informatie 
 
Analyse van het medicatie-incident 
Wanneer dit medicatie-incident wordt geanalyseerd blijkt het te zijn ontstaan door een combinatie van 
aspecten (‘kaasplakken’ volgens het ‘Zwitserse gatenkaas model’).  

o Het vorige recept Xeloda
®
 is afgeleverd door de politheek en de eigen apotheek bleek hiervan 

niet op de hoogte te zijn. 
o De verzorgende neemt, in tegenstelling tot de afspraak met de apotheek, het geneesmiddel 

handmatig over op de toedienlijst, maar vergeet de etikettekst “kuur voor 14 dagen” over te 
nemen. 

o Wanneer de tabletten bijna op zijn, bestelt de verzorgende deze telefonisch bij de huisarts. Zij 
weet door gebrek aan kennis niet dat het een chemokuur met intermitterend gebruik betreft. 

o De doktersassistente brengt het recept in. Zij kopieert daarbij een andere dosering van een 
eerdere aflevering van Xeloda

®
 aan betreffende patiënt. Ook zij kent het geneesmiddel 

Xeloda
®
 niet. 

o Wanneer het recept niet wordt goedgekeurd door de waarnemend huisarts, wordt geen actie 
ondernomen om het recept te blokkeren. 

o De werkwijze van deze huisartspraktijk is dat de doktersassistente de recepten invoert 
en naar de apotheek verzendt. Autorisatie door de huisarts vindt achteraf plaats en 
het recept wordt zo nodig achteraf geblokkeerd. Betreffende doktersassistente was 
net in dienst en kende deze procedure niet. Ook de waarnemend huisarts was hiervan 
niet op de hoogte.  

o De apotheek krijgt het recept binnen, ziet niet dat onlangs reeds een kuur is gestart, en levert 
de kuur af aan het verzorgingstehuis. 
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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. In juli 2010 is een CMR alert 
verspreid mbt te lange gebruiksduur van het orale oncolyticum melfalan (Alkeran

®
). 

 
Preventieve maatregelen  
 
De landelijke multidisciplinaire Adviesgroep Medicatieveiligheid beveelt de volgende maatregelen aan: 
 
Samenwerking tussen eerste en tweede lijn 

o Maak afspraken over overdracht van medicatiegegevens conform de concept richtlijn 
medicatieoverdracht: 
� Bij poliklinische aflevering van een oraal oncolyticum: zorg ervoor dat minimaal het 

gebruikte doseerschema, de dosering, kuur en stopperiode bekend zijn en worden 
gecommuniceerd naar de apotheek, de huisarts en evt verpleeg-/verzorgingshuis van de 
patiënt.  

� Controleer of bij uitwisseling van gegevens de dosering, kuur- en stopperiodes op een 
juiste manier worden gecommuniceerd. 

 
Voor openbaar apothekers/ apothekers politheek/ apotheekhoudende huisartsen 

o Wanneer een herhaalrecept voor een oncolyticum wordt voorgeschreven door de huisarts, ga 
na of dit inderdaad de bedoeling is. 

o Vraag de patiënt of hij het geneesmiddel al eerder heeft gekregen en zo ja, wanneer dit voor 
het laatst is geweest. 

o Controleer de dosering en gebruiksperiode altijd handmatig, aangezien het AIS/HIS de 
dosering (dagdosering in combinatie met kuur- en stopperiode) niet kan controleren. Vraag 
ook bij iedere aflevering van een kuur actueel gewicht (en lengte) na.  

o Vermeld op het etiket de gebruiksperiode (‘gedurende .. dagen’) en de lengte van de 
stopperiode (‘daarna .. weken stoppen’). Een andere optie is het vermelden van de 
gebruiksdata (gebruiken van … tot…, daarna stoppen van…. tot…). 

o Lever een oraal oncolyticum pas af na controle door de apotheker. 
o Informeer de patiënt en/of mantelzorg goed over het gebruik in kuurperioden afgewisseld met 

perioden waarin het geneesmiddel niet wordt gebruikt. 
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o Ga na of de patiënt in staat is deze medicatie in eigen beheer te kunnen gebruiken.  
 

Voor ziekenhuisapothekers 
o Leg alle kuren cytostatica in kuurschema’s vast en vergelijk elke aanvraag qua dosis en 

tijdschema met deze vastgelegde schema's. Bij afwijkingen raadpleeg voorschrijver.  
o Controleer de dosering en gebruiksperiode altijd handmatig, aangezien het ZAIS de dosering 

(dagdosering in combinatie met kuur- en stopperiode) niet kan controleren. Vraag ook bij 
iedere aflevering van een kuur actueel gewicht (en lengte) na.  

 
Voor voorschrijvers 

o Autoriseer het recept alvorens het recept naar de apotheek te verzenden. 
o Draag zorg voor een sluitende procedure herhaalmedicatie en zorg dat waarnemend en nieuw 

personeel hier kennis van nemen. 
� Besteed in deze procedure specifiek aandacht aan geneesmiddelen die gedoseerd 

worden met een stopperiode.  
� Voorkom bij niet-chronische medicatie het kopiëren uit de medicatiehistorie. 

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

o Deskundigheidsbevordering kennis geneesmiddelen doktersassistentes 
� Attendeer de dokterassistente op lijst van orale oncolytica die gedoseerd worden met 

stopperiode en/of een dosering op lichaamsgewicht of lichaamsoppervlak hebben. 
 
Voor verzorgings-/verpleeghuis 

o Deskundigheidsbevordering kennis geneesmiddelen verzorgenden/ verpleegkundigen. 
� Attendeer de verzorgende/ verpleegkundige op lijst van orale oncolytica die gedoseerd 

worden met stopperiode en/of een dosering op lichaamsgewicht of lichaamsoppervlak 
hebben. 

o Maak sluitende afspraken mbt (telefonisch) bestellen van geneesmiddelen. 
o Vermijd handmatig toevoegen van medicatie op een uitgeprinte toedienlijst.    

 
Voor KNMP/ NVZA/ NVPF 

o Stel een handreiking op mbt orale oncolytica en andere risicogeneesmiddelen.  
  
Voor Softwareleveranciers 

o Bouw een waarschuwingssignaal in gekoppeld aan orale oncolytica die een stopperiode 
hebben en/of gedoseerd worden op lichaamsgewicht of lichaamsoppervlak. 
� De G-Standaard voorziet bij deze middelen in het signaal ‘Let op dosering + mogelijk 

stopperiode oncolyticum’ met bijbehorende adviestekst. Bouw de signalering aan de hand 
van het bijzonder kenmerk orale oncolytica van de G-Standaard alsnog in indien dit nog 
niet is gebeurd. 

 


