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 CMR-alert: Foutieve keuze in EVS leidt tot zwangerschap 

 Nieuwe rubriek: saved by de nurse? 

 Ambulancezorg: eindrapport  
2.  Casuïstiek: 

 Bewaking op contra-indicatie in ziekenhuissystemen 

 LET OP: verwisselingen tussen verschillende concentraties Tresiba
®
 (insuline degludec) 

3.  Praktijk prikkels 
4.  Saved by the nurse 
 
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 

CMR-alert: Foutieve keuze in EVS leidt tot zwangerschap 
Begin mei heeft Portaal voor Patientveiligheid/CMR een alertmelding verspreid onder 
ziekenhuisapothekers en softwareleveranciers over het voorschrijven in het EVS van de 
anticonceptiepil Qlaira

®
. Er is ongewild estradiol op het recept gekomen, waardoor de patiënt zwanger 

is geraakt. Lees meer 
 
Nieuwe rubriek “saved by the nurse” 
In deze nieuwe rubriek beschrijft Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR een casus waarbij door 
tussenkomst van een verpleegkundige een incident met risico op (ernstige) schade wordt voorkomen. 
Daarmee wordt de belangrijke rol van de verpleegkundige bevestigd. 
 
Project Ambulancezorg: eindrapport 
De meest opvallende punten uit het eindrapport van het project met vier regionale 
ambulancevoorzieningen samen met Portaal voor Patiëntveiligheid (KLIK HIER VOOR INFO) zijn dat 
het aantal ingestuurde meldingen dat een (bijna)-incident is, heel laag is, dat meldingen veel over een 
ketenpartner in de zorg gaan en over defect materiaal zoals een monitor die niet goed werkt. Er zijn 
weinig meldingen met reflectie over het proces. 
 
Alle meldingen werden door inhoudsdeskundigen gecategoriseerd en geclassificeerd op ‘potentiële 
schadegrootte’, ‘kans op herhaling’ en ‘educatief karakter’ en gekenmerkt op bijzondere onderwerpen: 
ketenpartner, navigatie, brancard, monitor of voertuig. De meldingen werden geanalyseerd door 
inhoudsdeskundigen met een achtergrond in ambulancezorg en spreiding in ambulancefuncties en 
RAV’s.  
 
Een ander onderdeel van dit project was het uitbrengen van een ‘melding van de maand’. Een 
geselecteerde incidentmelding werd – geanonimiseerd – verspreid onder alle medewerkers van de 
betrokken RAV’s onder het motto ‘Je hoeft de fout niet zelf te maken om er van te kunnen leren!’. Van 
de mogelijkheid om via een online enquête verbetersuggesties te doen bij deze meldingen, werd maar 
liefst meer dan 200 keer gebruik gemaakt. 
 
De vertegenwoordigers van de RAV’s reageerden unaniem positief op dit project, waaronder het 
uitbrengen van de ‘melding van de maand’ en de ontvangen rapportage en willen met een groter 
aantal RAV’s hiermee doorgaan. 
 
Nieuwsgierig naar resultaten? Klik HIER voor een kort overzicht van de resultaten/aanbevelingen 
zoals gepresenteerd op de Landelijke VIM dag van Ambulancezorg Nederland. 
 
  

http://www.vim-digitaal.nl/
http://www.vim-digitaal.nl/websites/vim_digitaal/files/Alertmelding/2016/CMR%20Alert%20qlaira%206e10%20DEF.pdf
http://www.vim-digitaal.nl/pages/91/Ambulancezorg.html
https://www.ambulancezorg.nl/dl/files/Presentatie_Stichting_Portaal_landelijke_VIM_dag_15_maart_2016.pdf
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2. Casuïstiek 

Bewaking op contra-indicatie in ziekenhuissystemen. 
 
Casus 1 
Patiënt kreeg metoclopramide voorgeschreven, terwijl dit gecontra-indiceerd is bij het 
Brugadasyndroom, waarmee hij bekend is. In het medisch dossier was in dit geval wel opgenomen 
dat patiënt het syndroom van Brugada heeft, maar dit is niet voldoende voor de medicatiebewaking. 
De metoclopramide was niet voorgeschreven door een cardioloog. 
Na deze melding is bij deze patiënt de contra-indicatie Brugadasyndroom alsnog toegevoegd.  

 
Achtergrondinformatie bij deze casus: 
Het Informatorium Medicamentorum vermeldt bij metoclopramide: bij Brugada-syndroom bij voorkeur 
vermijden omdat het kan leiden tot een afwijkend ECG.  
 
Het GIC geeft als advies: Dit middel dient bij voorkeur vermeden te worden bij Brugada-syndroom.  
Voorschrijver CARDIOLOOG:  

1.geen actie nodig  
ANDERE voorschrijver:  

1.kies een alternatief  
2.indien een alternatief niet mogelijk is: pas toe na overleg met de cardioloog. 

 
Casus 2 
Patiënt was opgenomen in verband met een exacerbatie van colitis ulcerosa. Hij had erg veel pijn. 
Naast de paracetamol werd daarom naproxen toegevoegd aan zijn medicatie. De patiënt bleef 
buikklachten houden en aan de medicatie werd tramadol toegevoegd. Patiënt viel daarna bijna flauw 
en voelde zich niet lekker. Overleg met de dienstdoende arts leverde op dat de patiënt geen naproxen 
mag krijgen omdat colitis ulcerosa een contra-indicatie is.  
Hoewel er in het betreffende ziekenhuis afspraken zijn voor het gestructureerd vastleggen van contra-
indicaties, is dit op de werkvloer nog lastig en is daar nog onvoldoende aandacht voor. 
 
Achtergrondinformatie 
In de nadere toelichting van de Richtlijn medicatie-overdracht in de keten (31 maart 2015) staat welke 
gegevens het actueel medicatieoverzicht (AMO) in ieder geval moet bevatten, o.a. contra-indicaties en 
allergieën/intoleranties indien deze van toepassing zijn. 
 
Analyse CMR 
Het invoeren van contra-indicaties in ziekenhuissystemen lijkt nog niet overal structureel geregeld. 
Contra-indicaties vastleggen in het medisch dossier is onvoldoende voor de medicatiebewaking. 
Extra werkbelasting en/of angst voor te veel (onnodige) signalen, bijvoorbeeld bij ziektebeelden als 
astma, hypertensie, zwangerschap, spelen hierbij mogelijk een rol. Deze casussen tonen echter het 
belang aan van het vastleggen van contra-indicaties in het ziekenhuissysteem.  
 
Aanbevelingen Portaal voor Patiëntveiligheid/ CMR  

 Maak afspraken over de contra-indicaties die worden vastgelegd; Begin met het vastleggen 
van niet veel voorkomende syndromen die kunnen leiden tot problemen met inname van 
geneesmiddelen, zoals Brugada, G6PD-deficiëntie.  

 Maak afspraken hoe om te gaan met contra-indicaties uit de eerste lijn; deze kunnen niet 
zonder meer in ziekenhuissystemen worden overgenomen. 

 Maak afspraken over wie in het ziekenhuis contra-indicaties beoordeelt en vastlegt. 

 
Mocht u in uw ziekenhuis het vastleggen van contra-indicaties structureel geregeld hebben, dan zijn 
we geïnteresseerd in uw aanpak. U kunt dat met ons delen via info@vim-digitaal.nl.  
In een volgende Nieuwsbrief informeren we u over ontvangen reacties. 
 
  

mailto:info@vim-digitaal.nl
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LET OP verwisselingen tussen verschillende concentraties Tresiba® (insuline degludec) 
Recent ontving de CMR meerdere meldingen van verwisselingen tussen de verschillende 
concentraties van Tresiba

®
. Deze insuline is op de markt in concentraties van 100 IE/ml en 200 IE/ml. 

Als oorzaak worden onbekendheid met de hoge concentratie en het ontbreken in het lokale 
assortiment genoemd. In de meeste gevallen werd onbedoeld de lage sterkte aangeschreven en 
afgeleverd. Met de voorgeschreven dosering leidt dit niet tot overdoseringen, omdat de pen is 
ingesteld op het aantal IE (met een lage concentratie verbruik je meer milliliters voor hetzelfde aantal 
eenheden). In één geval echter werd bewust de lage concentratie gekozen, omdat de 200 IE/ml niet 
op voorraad was. De patiënt kreeg het advies het dubbele aantal eenheden te gebruiken. Gelukkig 
werd de fout op tijd ontdekt en leidde dit niet tot gevolgen voor de patiënt. 

 
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. .  
 
Patiënt toch centraal, procedure eveneens gevolgd  
Partner van patiënt kwam met recept voor Endoxan bij politheek. De apothekersassistente vertelde 
dat dat vandaag niet verstrekt kon worden omdat er geen extra persoon aanwezig was die de 2

e
 

controle kon uitvoeren. De partner kreeg te horen dat men morgen terug kon komen voor medicatie. 
Met dit verhaal kwam de partner terug op de afdeling. De verpleegkundige heeft toen de poliklinische 
apotheek gebeld dat de patiënt vanavond naar huis ging en morgen met de medicatie moest starten. 
Zij vond dat niet van de patiënt verwacht kon worden de volgende dag terug te komen voor de 
medicatie. Na overleg met apothekersassistente en apotheker heeft de verpleegkundige de 2e 
controle uitgevoerd en kon patiënt met medicatie naar huis.  
 

4. Saved by the nurse 

Patiënt was in de avonddienst overgekomen van de SEH. Op de verpleegafdeling werd een 
morfinepomp aangesloten. De medische opdracht luidde morfine 60mg/ uur s.c. De verpleegkundige 
heeft een morfinepomp op stand 2,5 aangesloten. Dit is de normale pompstand voor een dosering van 
60 mg/24 uur s.c. ’s Avonds had de patiënt nog pijn en kreeg daarom 7,5 mg extra s.c. Aan het begin 
van mijn nachtdienst merkte ik dat de pompstand niet met de dosering klopte; de dienstdoende 
specialist wist ook niet precies welke dosering bedoeld was. De collega van de late dienst had de 
dosering overgenomen uit de papieren, de dosering zou voorgeschreven zijn door het palliatief team. 
Omdat de patiënt nu rustig was en sliep en 60 mg morfine per uur wel erg hoog lijkt, hebben we de 
pompstand zo gelaten.  
 


