
Bron: Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR). Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is alleen 
toegestaan na voorafgaande toestemming van de CMR organisatie en onder voorwaarde van volledige bronvermelding. 

 - 1 -  

Nummer 2-2016 

CMR Nieuwsbrief  
 
In deze editie: 
1. Nieuws van de CMR 

• Nieuwe opzet Nieuwsbrief 

• Ambulancezorg en landelijk melden van incidenten  

• Samenwerking Healthbase en Portaal voor patiëntveiligheid/CMR leidt tot verbeterd signaal bij    
risico op verwisseling. 

• Buprenorfinepleister: vervolg   
2.Casuïstiek   

• Onduidelijkheid over voorgeschreven dosering amoxicilline/clavulaanzuur 

• LET OP: eerste verwisseling insuline glargine hoge concentratie gemeld 
3.Praktijk prikkels  
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de CMR (Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid / CMR), het 
landelijk meldpunt voor zorgincidenten in het algemeen en medicatie gerelateerde incidenten in het 
bijzonder. Ziekenhuizen, openbaar apotheken, GGZ-instellingen en overige zorginstellingen kunnen 
incidenten melden via de CMR. Voor algemene informatie over de Stichting Portaal 
Patiëntveiligheid/CMR verwijzen wij u naar de website www.vim-digitaal.nl 

 
1. Nieuws van de CMR 

• Nieuwe opzet Nieuwsbrief 
CMR verhoogt de frequentie van het versturen van de Nieuwsbrief. Vanaf nu ontvangt u deze 
eenmaal per maand. We starten elke keer met Nieuws van de CMR; dit nieuws is een samenvoeging 
van wat de afgelopen periode ook op de website als Nieuws heeft gestaan. 
Daarnaast blijven we inhoudelijk terugkoppeling geven over meldingen, we identificeren het risico en 
formuleren zo mogelijk aanbevelingen om herhaling te voorkomen.  
Verder verschijnen nieuwe rubrieken. Tot slot zal binnenkort de lay-out veranderen. 
 

• Ambulancezorg analyseert incidenten  
Het project ‘bovenregionale incidenten delen’ met vier RAV’s (Regionale Ambulance Voorziening) van, 
Ambulancezorg Nederland (AZN) en het Portaal voor Patiëntveiligheid is in volle gang. Er is van 
verschillende kanten interesse voor dit unieke project binnen ambulancezorg. Recent is tekst en uitleg 
over dit project gegeven op een bijeenkomst van Acute Zorg regio Oost (AZO) en Netwerk Acute Zorg 
Limburg (NAZL). Deze bijeenkomst had als onderwerp ‘de rol van bestuurders in patiëntveiligheid’. 
Op de landelijke VIM-dag van AZN op 15 maart heeft Portaal voor Patiëntveiligheid opnieuw een 
inhoudelijke bijdrage geleverd naar aanleiding van dit project. 
 

• Samenwerking Healthbase en Portaal voor patiëntveiligheid/CMR leidt tot verbeterd 
signaal bij risico op verwisseling. 

Op basis van de CMR Lijst naamsverwisselingen 1
e
 lijn en ervaringen in de praktijk heeft Health Base 

een aantal signalen geïmplementeerd bij belangrijke verwisselingen. Het nieuwe signaal – dat bij elke 
eerste uitgifte van één van beide middelen verschijnt – zal specifiek de namen tonen van de 
geneesmiddelen die met elkaar verwisseld kunnen worden, bijvoorbeeld: let op naamsverwisseling: 
Fraxiparine of Fraxodi? 
Ook bij een aantal risicovolle sterkteverwisselingen komt een signaal. CMR houdt de komende 
maanden ook sterkteverwisselingen bij, evenals de verwisseling tussen vertraagde en directe afgifte, 
zodat ook hier een beeld gegeven kan worden van welke verwisselingen regelmatig worden gemeld. 
Deze zullen vervolgens beoordeeld worden op kans op herhaling en potentiele schade voor de 
patiënt. Een aantal risicovolle  verwisselingen zijn al in nieuwsbrieven onder de aandacht gebracht 
zoals de Sifrol 0,375 en 3,75 mg en Prograft vs. Advagraf.  
Health Base en CMR zullen verder contact houden over de lijst met geneesmiddelen waarbij mogelijk 
een verwisselingssignaal nodig is. Zie ook http://www.vim-
digitaal.nl/websites/vim_digitaal/files/Publicaties/Apotheker/Pharmaceutisch%20Weekblad/2016pw08p
14%20%20Naamsverwisseling%20alleen%20signaal%20bij%20een%20reeel%20risico.pdf 
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• Buprenorfinepleister: vervolg 
In Nieuwsbrief OA 2016-1 (http://www.vim-
digitaal.nl/pages/artikelen/nieuwsbrief/openbareapotheek/56/Nieuwsbrief-1-2016-.html) 
informeerden we u over de buprenorfinepleisters met verschil in gebruiksduur. Het GIC informeerde 
ons over een nieuwe pleister Buprenorfine van Sandoz die per 1 april 2016 in de Z-Index is 
opgenomen.  
 
Deze pleister heeft een werkingsduur van 7 dagen.  
De volgende sterktes zijn beschikbaar: 
Buprenorfine Sandoz 5 microgram/uur:   ‘Buprenorfine   5 µg/h’ 
Buprenorfine Sandoz 10 microgram/uur: ‘Buprenorfine 10 µg/h’ 
Buprenorfine Sandoz 15 microgram/uur: ‘Buprenorfine 15 µg/h’ 
Buprenorfine Sandoz 20 microgram/uur: ‘Buprenorfine 20 µg/h’ 
 

2. Casuïstiek 
 

• Onduidelijkheid over voorgeschreven dosering amoxicilline/clavulaanzuur. 

Casus 1 
De medische opdracht voor amoxicilline/clavulaanzuur is niet goed ingevuld. Er staat 1200 mg 
voorgeschreven, bedoeld wordt 1000 mg amoxicilline en 200 mg clavulaanzuur. 
 
Casus 2  
In de avonddienst was amoxicilline/clavulaanzuur voorgeschreven in een dosering van 1000/200 mg 
intraveneus voor een kind, 3 x daags. De dosering van de clavulaanzuur is te hoog voor dit kind, 
bovendien stond er in de dosering 1000 mg geven, wat onduidelijk is. Bij navragen bleek bedoeld te 
zijn een dosering van amoxicilline/clavulaanzuur 1000/100. 
 
Analyse CMR 
Maandelijks ontvangt Portaal voor Patiëntveiligheid/ CMR meldingen waarin verpleegkundigen 
aangeven dat niet duidelijk is wat met de voorgeschreven dosering van amoxicilline/clavulaanzuur 
bedoeld wordt. 
Is de dosering berekend op amoxicilline of op de amoxicilline/clavulaanzuur? Bij cotrimoxazol speelt in 
principe hetzelfde probleem. Daar lijkt de afspraak om de sterkteaanduiding te vermelden als de som 
van de beide stoffen opgeteld (bijvoorbeeld 800+160=960 mg) tot minder onduidelijkheid te leiden.  
De situatie bij amoxicilline/clavulaanzuur is gecompliceerder omdat er verschillende formuleringen 
beschikbaar zijn met daarin verschillende verhoudingen amoxicilline/clavulaanzuur:  
 

4:1  tabletten 500/125; tabletten 250,62,5; poeder voor suspensie (in sachets) 25/6,25 en 50/12,5)  

5:1  poeder voor opl in injectie of infusie 500/100 en 1000/200),  

7:1  tabletten van 875/125 mg) 

8:1  poeder voor orale suspensie 100/12,5) en 10:1(poeder voor opl voor infusie 2000/200).  

 
Voor de verschillende formuleringen worden verschillende doseringen aangegeven. (Bron 
Informatorium Medicamentorum digitaal geraadpleegd maart 2016) 
De ratio’s verschillen omdat het geven van hogere amoxicillinedoseringen zo mogelijk is en een 
onnodig hogere dosering van clavulaanzuur vermeden wordt. 
 
Aanbevelingen CMR 

• Maak afspraken hoe je amoxicilline/clavulaanzuur voorschrijft in het ziekenhuis; een 
optie zou kunnen zijn dat je in het vrije veld van de dosering de bedoelde hoeveelheden van 
beide stoffen vermeldt, bijvoorbeeld (150+15 mg) 

• We vernemen graag eventueel andere, door u bedachte oplossing voor dit probleem 
via info@vim-digitaal.nl. 
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• LET OP: eerste verwisseling insuline glargine hoge concentratie gemeld 
Op recept staat voorgeschreven insuline glargine 300E/ml injvl pen 450E=1,5 ml. 
De apotheekmedewerker kiest in het AIS Lantus Solostar inj 100E/ml pen 3ml. Op het etiket wordt 
weergegeven Lantus Solos I 300E=3 ml. 
Tijdens controles wordt de verwisseling niet opgemerkt en het product wordt afgeleverd. De 
diabetesverpleegkundige ontdekt de fout, de patiënt heeft de insuline nog niet gebruikt. 
 
In de apotheek komen regelmatig recepten met insuline glargine voorbij, in de meeste gevallen wordt 
Lantus® bedoeld, dat al langer op de markt is. De insuline glargine met een hoge concentratie (300

 

E/ml) is het spécialité Toujeo®, dat minder frequent wordt voorgeschreven. Overigens is er ook 
Abasaglar ® op de markt in een ‘kwikpen’ van 100 E/ml, 3ml.  
 
In het apotheekinformatiesysteem is het niet mogelijk insuline glargine in te voeren, waarna de 
mogelijke producten op het scherm verschijnen. Apotheekmedewerkers moeten zelf de vertaling 
maken naar het spécialité. Dit is een risicomoment.  
 
Aanbevelingen  

• Maak afhankelijk van uw lokale assortiment een waarschuwing aan in uw AIS bij Lantus 300 E 
= 3 ml en/ of bij Abasaglar 300 E = 3ml: Let op mogelijke verwisseling met Toujeo 300 E/ml. 

• Besteed extra aandacht in uw werkoverleg aan controles bij generiek voorgeschreven 
insulines en wijs op de verschillende sterkteaanduidingen in de naam. 

• Voor GIC/ softwareleveranciers: heroverweeg de namen van de insuline glargine producten. 
Het vermelden van twee concentraties in de naam, geeft mogelijk meer kans op fouten. Dit dient 
onderzocht te worden. 

 

3. Praktijk prikkels 

In deze rubriek staat een casus beschreven, die wij met toestemming van de melder zonder verdere 
analyse aan u laten lezen. Het beschreven probleem moet evident zijn. Opname in de Nieuwsbrief 
heeft als doel u te prikkelen en te laten nadenken over de beschreven situatie voor uw eigen apotheek 
of ziekenhuis en uw rol als (ziekenhuis)apotheker. .  
 
VTGM onbekend geneesmiddel op de verpleegafdeling, rol apotheker? 
Patiënt is opgenomen met malaria. Hij dient hiervoor Malacef te krijgen 
(http://www.artecef.nl/uploads/12/Bijsluiter%20Malacef%2060%20NL%20sep2014.pdf). Dit heeft hij op 
de SEH als bolusinjectie gekregen. Op de afdeling is dit verdund in 50 ml NaCl gegeven. In de 
papieren staat dat dit niet zo toegediend mag worden. De partner van de patiënt maakte me hierop 
attent.   
 


