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

• Project bovenregionale incidentenanalyse ten behoeve van ambulancezorg en RAV’s: 
continuering en uitbreiding 

2.  Casuïstiek: 

• Ropinirol: let op startdosering en al of niet vertraagde afgifte!  
Inname van startdosis van 2 mg met directe afgifte leidt tot flinke klachten/  

• Verwisseling fenobarbital 100 en fenobarbital 10 mg in GDV  
Bij omzetten van het label voor GDV is per ongeluk  fenobarbital 100 mg gekozen. Dit blijft 
onopgemerkt. Inname door de patiënt leidde tot ziekenhuisopname. 

3.  Praktijk prikkels 

• Twee incidenten met trimethoprimsuspensie 
o Verwisseling van mg en ml wordt regelmatig gemeld. Hier een voorbeeld van een verwisseling 

mg/mL op het etiket.  
o Juiste dosering verstrekt door apotheek, door fabrikant meegeleverde doseerspuit niet 

verwijderd: verkeerde dosering aan neonaat gegeven.  
 

 
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 

• Project bovenregionale incidentenanalyse ten behoeve van RAV’s 

Op dit moment werken vier RAV’s, Ambulancezorg Nederland en. Portaal voor Patiëntveiligheid aan 
het continueren en uitbreiden van dit project. Voor meer info klik HIER (http://www.vim-
digitaal.nl/pages/91/Ambulancezorg.html 
 

2. Casuïstiek 

• Ropinirol: let op startdosering en al of niet vertraagde afgifte! 
 

Op recept van de neuroloog staat: Ropinirol MGA 2 mg 1 maal daags. Omdat de 2 mg niet op 
voorraad is, zet de apotheekmedewerker om naar ropinirol 0,5 mg 1 maal daags 4 tabletten. Zij is zich 
er niet van bewust dat er tabletten met directe afgifte worden afgeleverd, in plaats van de 
voorgeschreven gereguleerde afgifte. De apotheker ziet bij receptcontrole het verschil en neemt direct 
contact op met de patiënt. Helaas heeft deze een half uur voor het contact de tabletten ingenomen. 
De combinatie van een erg hoge startdosering voor de indicatie Restless Legs Syndrome (de leeftijd 
van de patiënt duidt op deze indicatie) én de verkeerde afgiftevorm, heeft voor flinke klachten gezorgd 
bij de patiënt. Zij is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht en de volgende dag ontslagen zonder 
blijvende gevolgen. 
 
Analyse incident 

• De aanbevolen aanvangsdosering voor RLS is eenmaal daags 0,25 mg directe afgifte 
(toegediend vlak voor het slapengaan) gedurende 2 dagen. De dosering dient langzaam te 
worden opgebouwd (volgens schema, zie SmPC ropinirol) 

• Ropinirol retard tabletten zijn niet geregistreerd voor RLS.  

• De arts had bewust een hoge dosering in verlengde afgifte voorgeschreven, daar de patiënt 
de hele dag last had van klachten. Dit is niet conform de richtlijnen. 

• Bij omzetten van een sterkte die niet op voorraad is, moet goed gelet worden op al of niet 
gereguleerde afgifte. Een controle is aangewezen. 
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• Ropinirol heeft vaker aanleiding gegeven tot ernstige klachten, waarbij tweemaal eerder 
ziekenhuisopname noodzakelijk was. Twee eerdere meldingen in de CMR-databank betroffen 
afleveren van 2 mg directe afgifte in plaats van retard als eerste uitgifte, een andere melding 
betrof het voorschrijven van een te hoge startdosering. 
 

• Verwisseling fenobarbital 100 en fenobarbital 10 in GDV leidt tot ziekenhuisopname 
De apotheek wil door middel van de ´was/wordt-procedure’ fenobarbital 10 mg tabletten omzetten 
naar een ander label. In de lijst van de GDS leverancier is gezocht naar het juiste artikelnummer en is 
het verkeerde product gekozen. Ondanks een melding in het systeem, is dit niet opgemerkt en heeft 
één patiënt drie dagen een 10-voudige sterkte geslikt. De patiënt is opgenomen in het ziekenhuis, 
waar ontdekt is dat de dosering van fenobarbital 10 x te hoog was. 
 
 
Analyse incident 

• Bij het omzetten van een product naar een ander label wordt gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid in dit AIS om in één keer voor alle GDV-patiënten het geneesmiddel te wijzigen 
(was/wordt-procedure). 

• In het artikeloverzicht dat de apotheek gebruikte, stonden de artikelnummers van fenobarbital  
10 en 100 mg onder elkaar.  

• Er verschijnt wel een pop-up dat de GPK code afwijkt, maar niets  over de sterkte. Die pop-up 
is genegeerd. Verderop in het proces is dit niet zichtbaar. 

• Wat de GPK code precies inhoudt, lijkt onvoldoende duidelijk.  

• Er verschijnen geen medicatiebewakingssignalen omdat de wijziging plaatsvindt in het 
distributieprofiel (zie ook CMR alert Wijziging in distributieprofiel november 2012). 

• In deze apotheek was er geen procedure om dit soort wijzigingen te controleren. 

• PvP/CMR heeft meerdere meldingen van wijzigingen in GDV om administratieve redenen, die 
leiden tot  een foutieve keuze die onopgemerkt blijft, zowel uit ziekenhuizen als uit openbare 
apotheken.  

 
De betreffende apotheek heeft als maatregel ingevoerd, eerst een lijst uit te printen van alle patiënten 
die het te wijzigen geneesmiddel gebruiken. Vervolgens wordt bij één van de patiënten door de 
apotheker gecontroleerd of de wijziging juist is doorgevoerd. 
Een andere apotheek voert als maatregel in dat wijzigingen door middel van de was/wordt-procedure 
altijd gecontroleerd dienen te worden door een 2

e
 persoon.  

 
Kans op herhaling 
De verwachting is dat de komende tijd meer apotheken wijzigingen in het bestand voor de GDS 
leverancier aanbrengen. Alle zorgverzekeraars eisen nu dat apotheken voor deze patiënten 
declareren wat wordt geleverd door de GDS-leverancier. Daardoor is er kans op herhaling van een 
vergelijkbaar incident.   
 
Aanbeveling voor softwareleveranciers 

• Bekijk de mogelijkheid om het koppelen van twee producten met een andere sterkte te 
blokkeren. Een pop-up is niet afdoende, een blokkade is aangewezen. 
Tevens zou de wijziging zichtbaar moeten zijn op een overzicht dat gecontroleerd kan worden 
door een apotheker. 

• Bekijk de mogelijkheid voor het opnemen van een tweede assortiment in het AIS tbv GDS 
patiënten.  
 

 

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. 
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• Twee incidenten met trimethoprimsuspensie 
 
Verwisseling mg en milliliter op etiket.  
Specialistenrecept voor kind is verkeerd aangeschreven. Dosering was: 1dd 8 mg trimethoprim. 
Aangeschreven is 1dd 8 mL (=80 mg). Dit is een ernstige overdosering en helaas niet gezien bij 
verschillende controles. Gevolgen waren gelukkig niet ernstig. Het kindje kon die grote hoeveelheid 
niet binnenhouden en spuugde veel uit. Bij het aanbieden van het herhaalrecept stelden de ouders 
hier een vraag over. Toen werd de foute dosering ontdekt. Ouders moesten wel terug voor controle in 
het ziekenhuis. 
 
Juiste doseerspuit meegeleverd, toch verkeerde dosering gegeven 
Pasgeborene krijgt trimethoprim voorgeschreven. Na overleg met kinderarts en berekening van de 
kinderdosering wordt de suspensie aan de vader afgeleverd. Hierbij vindt een eerste uitgifte gesprek 
plaats en wordt los een 1ml spuit meegegeven om de dosering van 0,7ml toe te dienen. De vader is 
wat gehaast omdat zijn vrouw weer is opgenomen in het ziekenhuis. Thuisgekomen heeft de oma de 
medicatie toegediend aan het kindje, maar gebruikt hiervoor een 10ml spuit, die nog in de verpakking 
van de suspensie zat, en zuigt 7ml op i.p.v. de 0,7ml die op het etiket staat. De 1ml spuit wordt niet 
gezien/gebruikt. Kindje krijgt hierdoor 10x de voorgeschreven dosering. De volgende ochtend ontdekt 
de kraamzorg dat een verkeerde doseerspuit is gebruikt.  
 
 


