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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 PvP/CMR 

• Nootgeval 
Voortkomend uit de samenwerking tussen diverse Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) en 
de stichting Portaal voor Patiëntveiligheid wordt er periodiek een waargebeurd incident gepubliceerd 
onder de naam ‘NOOTGEVAL’* Klik HIER voor een overzicht.  
Om een breder publiek binnen ambulancezorg te bereiken is er een samenwerking opgestart met 
Ambulanceblog. Door deze samenwerking en de samenwerking met diverse RAV’s is de laatste 
uitgave van ‘NOOTGEVAL’ meer dan 700 keer bekeken en is er  bijna 150 keer gebruik gemaakt van 
de online reactiemogelijkheid. Ook benieuwd naar de laatste uitgave van ‘NOOTGEVAL’? Klik dan 
HIER.  
* De naam ‘NOOTGEVAL’ is een verwijzing naar ‘noodgevallen’ als inhoud van meldkamer- en 
ambulancewerk, naar ‘noot’ als aantekening/aanmerking bij de casus en naar ‘geval’ als iets wat 
voorgevallen is. De kleurstelling legt een relatie tussen de ambulance (geel) en de stichting (groen)  
terwijl de afbeeldingen een verwijzing zijn naar meldkamer en ‘rijdende dienst’. 
 
 

• 17e Nationale Spoedcongres 
Het 17e Nationale Spoedzorgcongres vindt plaats op vrijdag 7 oktober 2016 in Utrecht. Nationale en 
internationale sprekers en actuele flitspresentaties staan garant voor een leerzaam en interactief 
congres, met doordachte en creatieve ideeën voor de acute zorg. Ook Portaal van 
Patiëntveiligheid/CMR levert hieraan een bijdrage door het geven van een presentatie over een 
succesvol patiëntveiligheidsproject binnen de ambulancezorg. Het congres staat in het teken van 
innovaties in acute zorg. En daar past een presentatie over bovenregionaal incidentendelen tussen 
ambulancevoorzieningen helemaal bij! Incidentmeldingen zijn de bouwstenen voor patiëntveiligheid. 
Met bouwers en bouwstenen van anderen bouw je sneller en beter. Sneller beter dus. 

 

 

2. Uit de CMR databank 

• Patiëntverwisseling 
Patiëntverwisseling is sinds 2010 één van de thema’s in het VMS (Veiligheids Management Systeem) 
programma. Daarbij richt men zich met name op operatieve ingrepen. Om verwisseling bij en rondom 
de OK te voorkomen is bijvoorbeeld de SURPASS (Surgical Patient Safety System)-checklist opgesteld. 
Om verwisseling in het gehele proces van opname tot nazorg te voorkomen, zijn structuurindicatoren 
opgesteld. (http://www.vmszorg.nl/_library/5379/2010.1800_factsheets_verwisseling.pdf).  
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In de eerste helft van 2016 heeft PvP/CMR meldingen waarbij sprake is van de verwisseling van een 
patiënt als zodanig gekenmerkt. De verwisseling van patiënt treedt op in het medicatieproces, ergens 
tussen aanschrijven en verstrekken van het geneesmiddel.  
Het aantal patiëntverwisselingen in deze periode bedraagt 268, een kleine 3% van de meldingen van 
ziekenhuizen. 
 
Casusbeschrijving  
Patiënt kreeg op de polikliniek een recept mee dat bedoeld was voor een andere patiënt die eerder die 
middag op de poli was geweest. Waarschijnlijk is dit recept uit de verkeerde printer gekomen en lag 
het er nog van het eerdere consult. Ook bij de apotheek is dit niet gezien en werd de crème bedoeld 
voor een andere patiënt meegegeven. Na 10 dagen smeren ontstond bij de patiënt loslating van de 
huid als gevolg van de crème. De patiënt constateert aan de hand van het etiket dat de crème voor 
iemand anders bedoeld. De patiënt komt direct naar het ziekenhuis. De poli heeft de patiënt excuses 
aangeboden en ook de apotheek werd op de hoogte gesteld.  
 
Uit de meldingen in de database van CMR is af te leiden dat patiëntverwisseling in het 
medicatieproces o.a. optreedt bij.:  

• het voorschrijven in EVS op verkeerd patiënt(nummer); 

• het plakken van een etiket bij de verkeerde patiënt (cardex, formulier, medicatielijst); 

• naast elkaar liggende patiënten; 

• verwisseling kamernummer;   

• bij opzoeken van zo nodig medicatie (men kijkt bij de verkeerde patiënt).  
 
Als oorzaak wordt een enkele maal aangegeven dat achternamen op elkaar lijken of dat het een 
tweeling betreft. Meestal wordt aangegeven dat er sprake van is van een vergissing.  
 
De schade (werkelijk opgetreden en de kans op schade)  is door het screeningsteam van Portaal voor 
Patiëntveiligheid/CMR als volgt beoordeeld   
 
Werkelijke schade  Aantallen Potentiele schade  

Ernstig tijdelijk letsel 1 5% 

Minimaal letsel 17 42% 

Geen letsel 56 53% 

Onbekend 194  

 
Conclusie: 
In het medicatieproces treden patiëntverwisselingen regelmatig op (3% van de meldingen). 
Hoewel de gevolgen minder ernstig zijn dan die bij verwisselingen die in het operatieve proces 
optreden, is er ook hier kans op schade. Bij 15% van de gemelde verwisselingen is een 
antitromboticum betrokken.   
  
CMR aanbevelingen 

• besteed indien nodig in uw ziekenhuis (ook) aandacht aan patiëntverwisselingen in het 
medicatieproces en hoe deze te voorkomen; 

• borg dat bij voorschrijven en afleveren van medicatie controle plaatsvindt op identiteit van de 
patiënt, in eerste en tweede lijn; 

• neem patiëntverwisseling mee in onderwijs aan verpleegkundigen en artsen.   
 

3. Casuïstiek 
 

• Leveringsproblemen Thyrax: omzetting leidt tot incidenten  
Casusbeschrijving  
Patiënt slikte 0,025 mg Thyrax. Dit moest vanwege het leveringsprobleem van Thyrax worden 
omgezet. In deze apotheek is gekozen voor omzetting naar Euthyrox. In dit geval is omgezet naar 
Euthyrox 250 mcg (tabletten van 100 mcg en van 150 mcg), een 10 maal hogere dosering dan 
bedoeld. Dit is niet gezien bij de controles in de apotheek. Bij de vanwege de omzetting afgesproken 
bloedspiegelcontrole bleek de levothyroxine spiegel te hoog. Toen kwam de te hoge dosering aan het 
licht. De patiënt voelde zich al een aantal dagen niet lekker.    
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Analyse 

• Levothyroxine is een risicogeneesmiddel;  

• AIS (Apotheek Informatie Systeem) geeft geen afwijkend doseringssignaal, omdat je een 
ander product aanschrijft dan eerder gegeven;.  

• AIS geeft Eerste Uitgifte signaal, hetgeen als conform de uitgifte van een ander label is 
geïnterpreteerd; 

• Euthyrox geeft dosering weer in mcg(microgram), Thyrax in mg (milligram); 

• Aspen, Centrafarm en Nycomed declareren in milligram, Teva declareert sommige producten 
in milligrammen, sommige in microgram, de overige producenten declareren in microgram; 

• Er is kans op vergelijkbare incidenten vanwege het voortduren van de leveringsproblemen van 
Thyrax. 

 
Vergelijkbare meldingen: 
In de nieuwe database CMRIII staan 22 meldingen van openbaar apotheken met levothyroxine. In drie 
meldingen is sprake van het afleveren van een verkeerde sterkte met in twee meldingen schade voor 
de patiënt.  
 
Aanbevelingen CMR 
Voor apothekers:  

• Controleer zelf vóór afleveren bij omzetting van Thyrax op juiste omzetting.   

Voor CBG 

• Voorkom verschillende declaratie van een geneesmiddel en meld dit ook aan de EMA.    
 

• Doseringscontrole dabigatran vereist indicatie op recept 

Een patiënt wordt opgenomen op de SEH (Spoed Eisende Hulp) met atriumflutter. De arts schrijft 
dabigatran (Pradaxa

®
) voor in een dosering van 1 maal daags 150 mg. Met deze dosering wordt de 

patiënt na enige tijd weer ontslagen. Bij een volgende opname vanwege een cardioversie wordt de 
vergissing opgemerkt. Dabigatran had tweemaal daags gedoseerd moeten worden bij de indicatie 
preventie van CVA en systemische embolie ten gevolge van atriumfibrilleren. De cardioversie kan nu 
niet plaatsvinden en moet minstens 1 maand worden uitgesteld.  

 
Analyse 
Dabigatran wordt voorgeschreven in een één- of tweemaal daagse dosering afhankelijk van de 
indicatie én de leeftijd. Zonder indicatie op het recept is het niet goed mogelijk de dosering te 
controleren. Daarnaast is de dosering afhankelijk van eventuele co-medicatie en de nierfunctie. 
 
PvP/CMR ontving meerdere incidenten waarbij de dosering van dabigatran niet juist is 
voorgeschreven. Wij adviseren u extra alert te zijn op voorschriften van dabigatran en andere NOAC’s 
(Nieuwe Orale Anticoagulantia). Ziekenhuisapothekers zouden bij artsen kunnen aandringen op 
vermelden van de indicatie op het recept.  
 

• LET OP: Syrspend en VTGM (voor toedienen gereed maken)  
Kind heeft last van Reflux. Hiervoor krijgt hij Omeprazol Syrspend 2mg/ml. Moeder vermoedt dat in de 
levering van de vorige keer geen omeprazol in het flesje zat. In de apotheek is niet meer te 
achterhalen of dit daadwerkelijk is toegevoegd, het bijgevoegde protocol is niet afgehandeld. Nadat 
het kind een nieuw flesje heeft gekregen, stopten de klachten binnen een dag. Actie in de apotheek: 
Bij iedere keer aanmaken van deze suspensie, het bijgevoegde protocol invullen en paraferen. 
Voorzien van een barcode etiket en digitaal bewaren bij het recept. 
 
Analyse 
Het betreft een afwijkende, slechts incidenteel voorkomende bereiding. 
Er zitten twee poeders in de verpakking die je moet samenvoegen, dan wordt water toegevoegd om 
een suspensie te verkrijgen. 
 
Aanbeveling 
Bespreek het incident met uw assistentes. 
Mocht dit product ook in uw apotheek geleverd worden, vul dan het meegeleverde bereidingsprotocol 
in en archiveer dit bij het recept. 
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4. 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. 
 
Eerste Uitgifte van insulines: begeleiding? 
Insuline staat op ontslagrecept voorgeschreven. De insuline wordt afgeleverd door een waarnemend 
apotheek. Later blijkt in eigen apotheek bij bespreken actuele medicatie dat patiënt de insuline niet 
gebruikt en dat de insuline ten onrechte op het ontslagrecept heeft gestaan. 
De waarnemend apotheek heeft niet gevraagd of patiënt spuiten en naalden nodig had. Ook lijkt er 
geen eerste uitgifte gesprek te hebben plaatsgevonden.  
Met het ziekenhuis is contact opgenomen over de onterechte vermelding van de insuline op het 
ontslagrecept.  
 
Antistolling: wie heeft de regie? 
Patiënt heeft een mechanische mitraliskunstklep met daardoor een harde indicatie voor antistolling. 
Patiënt was opgenomen met een pneumonie. Gedurende de opname was de antistolling ontregeld; 
aantal dagen te laag, daarna doorgeschoten waarop vitamine K. gegeven werd. 
Bij een mitraliskunstklep is er een hoog risico op stolselvorming bij te laag ingestelde INR 
(International Normalized Ratio) en in dat geval dus risico op ernstige complicaties. Er had gedurende 
de dagen dat de INR te laag was gebridged moeten worden met nadroparine (of een ander LMWH 
(Low Moleucular Weight Heparin)). Er is een klepfilm gemaakt ter uitsluiting van stolselvorming op de 
klep. Op die film was geen stolsel zichtbaar. De opname duur is hierdoor verlengd geweest.  


