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Onbekendheid met overfill ampul leidt tot mogelijk 50% hogere 

dosering 

 
Patiënt heeft gedurende 1 jaar Nplate® 250 mcg gebruikt. De thuiszorg dient dit toe. Na een jaar 

wordt de dosering verhoogd naar 320 mcg. De apotheek adviseert de volledige inhoud van 1 ampul = 

0,5 ml en 0,14 ml van tweede ampul Nplate® te geven. De thuiszorg belt met de apotheek dat de 

volledige ampul meer is dan 0,5 ml. De verpakking blijkt een overmaat te bevatten; één flacon bevat 

na reconstitutie 375mcg in 0,75 ml; voor de eerder voorgeschreven dosering van 250 mcg dient 0,5 

milliliter uit deze flacon te worden opgezogen. Het volledige volume van de flacon is echter 

toegediend. Volgens de thuiszorg werd ongeveer 0,67 milliliter uit de flacon gehaald, hetgeen overeen 

komt met een dosering van 335 mcg romiplostim. Patiënt heeft een jaar lang een ongeveer 35% 

hogere dosering toegediend gekregen.  

Na overleg met de voorschrijver wordt de dosering alsnog verhoogd naar 400 mcg. 

  

Analyse 

• Op verpakking staat duidelijk vermeld dat de vial 250 mcg bevat in 0,5 ml.  

• De verpakking bevat echter een flacon met 375 mcg vaste stof en een voorgevulde injectiespuit 

van 0,72 milliliter steriel water voor injectie. Deze overfill is niet op de verpakking vermeld.  

• In de SmPC staat in rubriek 2 vermeld dat de flacon een overfill bevat, en in rubriek 6 staat dat 

de flacon 375 mcg romiplostim bevat.  

• In de bijsluiter staat de overfill van 50% eveneens opgenomen, inclusief informatie over het voor 

toediening gereed maken.  

• Op verzoek EMA heeft de fabrikant een Risk Managementplan opgesteld; “artsen krijgen de 

beschikking over een dosiscalculator om het berekenen van de correcte dosis te versimpelen en 

te verwijzen naar de correcte reconstitutie en toedieningsprocedures”. Daarnaast is er een 

trainingspakket voor thuistoediening voor zorgverleners en patiënten.  

• Overfill in een ampul is gebruikelijk, een overfill van 50% is afwijkend. 

 

 
Risico  
De injectieflacon bevat 50% meer werkzame stof  dan op de verpakking staat.  

  

 

Aanbeveling 

Voor poliklinische apothekers, openbaar apothekers (en ziekenhuisapothekers): 

• Raadpleeg bij voor toediening gereed maken van parenteralia de bijsluiter en/of de SmPC voor 

de juiste bereidingswijze. 

• Vermeld bij dosering zowel de dosering in (milli)(micro)gram als het te spuiten volume. 

• Zorg dat degene die de injectie toedient (thuiszorg, verpleegkundige, patiënt) over juiste voor 

toedienen gereed maken instructie beschikt.  

• School (thuiszorg)verpleegkundigen in het voor toediening gereed maken van ampullen of 

flacons met overmaat. 

 


