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Oktober 2016 

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

• Samenwerking Boots en Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR 
2. Casuïstiek  

• Verwisseling leflunomide en lenalidomide 

• Let op: sterkteverwisseling atropine oogdruppels 

• Opnieuw twee maal gemeld: Foutieve omzetting Thyrax naar levothyroxine, 10x te hoog! 
3. Praktijkprikkels  

• Stoprecepten: belangrijke informatie voor openbaar apotheken en oproep tot melden 
vergelijkbare incidenten 

• Verwisseling in werkingsduur insulines 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van PvP/ 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 PvP/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 

Samenwerking Boots en Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR 
Op maandag 3 oktober 2016 hebben Boots en Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR (PvP/CMR) een 
samenwerkingsovereenkomst getekend. Boots is de eerste zorgpartij die alle incidentmeldingen 
én  klachten van de 61 Boots-apotheken vanaf nu met PvP/CMR deelt. Ook deelt Boots met 
PvP/CMR meldingen uit het verleden.   
Het doel van de samenwerking is het verbeteren van de patiënt- en medicatieveiligheid. PvP/CMR zal 
de meldingen van Boots-apotheken analyseren, risico’s in het zorgproces vaststellen en verbeteringen 
voorstellen zodat de kans op herhaling van een vergelijkbaar incident kleiner wordt.   
Naast de gebruikelijke analyse is afgesproken dat PvP/CMR onderzoekt wat de meerwaarde is van 
het sturen van alle incidentmeldingen en klachten boven het uitsluitend aanleveren van incidenten 
boven een bepaalde ernst, schade of vermeende attentiewaarde. Elk kwartaal rapporteert PvP/CMR 
hierover aan Boots. Vanzelfsprekend zijn alle meldingen anoniem, ook voor het gebruik van 
onderzoek en analyse.  Privacy en anonimiteit – voor u, uw collega’s en uw patiënt - staan bij 
PvP/CMR  op de eerste plaats. 
 

2. Casuïstiek 

Verwisseling LEFLUNOMIDE en LENALIDOMIDE 
Onlangs werd een incident gemeld betreffende een verwisseling tussen LEFLUNOMIDE en 
LENALIDOMIDE. Op het recept van de reumatoloog stond leflunomide voorgeschreven, in de 
poliklinische apotheek werd dit vertaald naar REVLIMID

®
 (lenalidomide). 

Noch de 2e controle, noch de apotheker doorzag de fout. Pas na een vraag van de maatschap 
interne, die een rekening had ontvangen voor een patiënt, die niet bij hen bekend was, merkte de 
apotheker de vergissing op. Gelukkig had de patiënt nog geen medicatie ingenomen. 
 
Analyse: 

• Lenalidomide wordt frequent afgeleverd in deze poliklinische apotheek. Een recept voor 
leflunomide komt niet vaak voor. 

• Er is afgeweken van het interne protocol dat bij een eerste uitgifte van orale oncolytica altijd 
controle van dagapotheker plaatsvindt vóór afleveren. 

• Bekend is dat namen met gelijke begin- én eindletters een risico vormen voor verwisseling.  

• De voorschrijver (reumatoloog) in combinatie met de medicatie (oraal oncolyticum) had een 
trigger moeten zijn voor opmerken van de vergissing. 

• Tijdens eerste uitgifte begeleiding is de verwisseling niet opgemerkt, ook al had de patiënt al 
eerder twee recepten voor Arava

®
 (leflunomide) ontvangen in een andere apotheek. 
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Aanbevelingen CMR: 

• Kenmerk deze medicatie als risico op verwisseling. 

• Besteed aandacht aan eerste uitgifte begeleiding (van specialistische medicatie). Met goed 
uitvragen/ benoemen van in dit geval 1. eerste uitgifte en 2. de indicatie zou een vergissing 
als deze opgemerkt kunnen worden. 

 
Portaal voor patiëntveiligheid/CMR zal deze verwisseling onder de aandacht brengen van de 
internationale werkgroep die INN-namen beoordeelt. 
 
 
LET OP: sterkteverwisseling Atropineoogdruppels! 
Twee recente meldingen betreffen de verwisseling tussen Atropineoogdruppels 0,01% en 1%. Op 
recept stond vermeld Atropineoogdruppels 0,1 mg/ml. Atropineoogdruppels 1% werd afgeleverd. Als 
oorzaak werd het niet voorkomen in het assortiment genoemd en de onbekendheid met deze sterkte. 
 
Atropineoogdruppels zijn beschikbaar in sterktes variërend tussen 0,01% (0,1 mg/ml) tot 1% (10 
mg/ml). Atropineoogdruppel 0,01% is geen geregistreerd product. Deze oogdruppel is beschikbaar als 
doorgeleverde bereiding. De indicatie is hoge myopie. In een recente studie is gebleken dat langdurig 
gebruik van atropine 0,01% oogdruppels bij kinderen effectief is voor deze indicatie en minder kans 
geeft op bijwerkingen en ‘rebound’ (in vergelijking tot de hogere sterktes). Zie voor meer informatie: 
http://wspos.org/wp-content/uploads/2016/04/WSPOS_Consensus-Statement_Myopia.pdf Het 
Nederlands Oogheelkundig Genootschap (NOG) bevestigt dat behandeling met atropineoogdruppels 
0,01% in opkomst is. 
 
Aanbevelingen CMR: 

• Neem Atropine oogdruppels 0,01% op in uw assortiment, zodat de medewerker bij een nieuw 
recept bewust een keuze moet maken. Overweeg een kenmerk “Risico op verwisseling” te 
hangen aan beide producten. 

• Vermeld zo mogelijk de concentratie in mg/ml achter de naam (0,01% = 0,1 mg/ml). In de G-
Standaard is in de productnaam de sterkte als % opgenomen, terwijl de sterkte in de 
prescriptienaam (PRK) in mg/ml is weergegeven.  

• Bespreek deze verwisseling in uw werkoverleg. 
 

Ziekenhuisapothekers zouden de polikliniek oogheelkunde in hun ziekenhuis kunnen wijzen op het 
risico op verwisseling. Een markering bij de sterkte of indicatie op het recept helpen apothekers alert 
te zijn. 
 
Bij het GIC en het NKFK is het verzoek neergelegd het product en de indicatie op te nemen in 
Informatorium resp. Kinderformularium. 
 
 
Opnieuw gemeld: Foutieve omzetting Thyrax naar levothyroxine, 10x te hoog! 
In CMR Nieuwsbrief september 2016 is aandacht besteed aan meldingen ten aanzien van de 
omzetting van Thyrax. Recent werden opnieuw twee vergelijkbare incidenten gemeld:  
 
Thyrax 0,025 mg 1 maal daags een halve tablet werd omgezet naar levothyroxine 125 mcg, 1 maal 
daags 1 tablet. Dit betekent een 10-voudige overdosering!  
 
We vragen u nogmaals alert te zijn bij omzettingen van Thyrax. Lees de aanbevelingen uit de 
nieuwsbrief hier (http://www.vim-digitaal.nl/pages/175/NB-september-2016-3.html). 
 

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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Stoprecepten: belangrijke informatie voor openbaar apotheken 
Casusbeschrijving: 
In Baxterrol zit verpakt levodopa/benserazide 50/12,5mg (twee maal daags 1 capsule), Madopar 
125mg (2 maal daags 1 tablet) en Madopar 250mg (1 x daags 1). Dan volgt een recept met Madopar 
250mg 3 x daags 1 tablet, levodopa/carbidopa 125mg retard, 1 maal daags 1 tablet 
Bij de aanpassing van de nieuwe rol wordt levodopa/benserazide 50/12,5mg NIET gestopt (wel wordt 
Madopar 250mg op de juiste manier gewijzigd, Madopar 125mg gestopt, levodopa/carbidopa 125mg 
retard gestart).  
Patiënt slikt ruim 2 maanden levodopa/benserazide 50/12,5 twee maal daags onbedoeld extra, totdat 
de geriater contact opneemt met de apotheek. 
In de apotheek is bij controles niet opgemerkt dat het de bedoeling was dat een geneesmiddel gestopt 
zou moeten worden. Stoprecepten zouden in dit geval duidelijkheid hebben verschaft. 
 
CMR roept u op om vergelijkbare meldingen over het ontbreken van stoprecepten en het 
dientengevolge onjuist afleveren van geneesmiddelen tot eind 2016 actief te melden.  
 
Verwisseling in werkingsduur insulines 
Regelmatig ontvangt PvP/CMR meldingen waaruit blijkt dat de kennis over de werkingsduur van 
insulines te kort schiet. Insulines met verschillende werkingsduur en meestal gelijkende namen 
worden verwisseld. Dat leidt bij de patiënt tot verhoogde of verlaagde bloedsuikers.  
Meest gemelde verwisselingen zijn NovoRapid

®
 - Novomix

®
 en Humalog

®
 - Humuline

®
. 

 
Een van de ziekenhuisapothekers heeft om die verwisselingen in werkingsduur te voorkomen, aan de 
naam van de insuline de werkingsduur toegevoegd. Zo is in één oogopslag duidelijk voor artsen en 
verpleegkundigen om wat voor soort insuline het gaat. 
Hieronder vindt u een schermprint vanuit Epic.  
 

 


