
ZM #7/8|2005 9

Achtergrond In Nederland was er ook vóór
het rapport van Willems1 al aandacht voor patiëntveilig-
heid in het algemeen en medicatieveiligheid in het bij-
zonder. Zo is in 1999 in de VS het rapport To err is
human verschenen2. Dit liet zien dat medische fouten
frequent voorkomen en dat een belangrijk deel ervan
wordt gevormd door medicatiefouten. Vervolgens liet
het proefschrift Drug Safety in Hospitalised Patients3

zien dat medicatiefouten ook in de Nederlandse zieken-
huizen een veel voorkomend veiligheidsprobleem vor-
men. De Nederlandse Vereniging van
Ziekenhuisapothekers (NVZA) maakt medicatieveiligheid
dan ook sinds 2002 tot speerpunt van haar beleid. 

Dit wil niet zeggen dat ziekenhuisapothekers voor die
tijd niet gericht waren op het minimaliseren van risico’s.
De traditionele taken van geneesmiddelenbereiding en -
analyse zijn namelijk omkleed met wettelijke en professi-
onele waarborgen die de kwaliteit van het eindproduct
(bereiding of laboratoriumuitslag) garanderen. Het nieu-
we beleid van de NVZA richt zich echter meer op het
omgaan met geneesmiddelen buiten de apotheek: hoe
kan de ziekenhuisapotheker bijdragen aan medicatievei-
ligheid in de kliniek, van het voorschrijven van het
geneesmiddel tot het toedienen aan de patiënt. De lite-
ratuur4 en ook de meldingen aan MIP- (Meldingen
Incidenten Patiëntenzorg) of FONA- (Fouten Ongevallen
en Near Accidents) commissies in ziekenhuizen laten zien
dat het bij die processen ook het meest frequent fout
gaat. 

Wettelijke basis en richtlijnen De Wet
op de Geneesmiddelvoorziening stamt al uit de jaren vijf-
tig van de vorige eeuw, maar geeft toch een belangrijk
aanknopingspunt om voorschrijffouten te voorkomen.

De (ziekenhuis)apotheker dient bij gerede twijfel aan de
juistheid van het voorschrift namelijk niet tot aflevering
over te gaan. Dit vormt een basis om te zorgen voor een
goed systeem voor medicatiebewaking (controle op
interacties tussen geneesmiddelen, op doseerfouten en
op contra-indicaties zoals allergieën). Dit wordt nog eens
bevestigd in een recent rapport van de Inspectie, waarin
gesteld wordt dat de (ziekenhuis)apotheker tuchtrechte-
lijk verwijtbaar is bij het nalaten van medicatiebewaking
(rapport patiëntveiligheid december 2004). 

Medicatiebewaking vormt om deze reden een prominent
onderdeel van de Ziekenhuisapotheek Standaard (ZAS)
2004, opgesteld door de beroepsgroep van ziekenhuisa-
pothekers. Hiermee geeft zij invulling aan het begrip ver-
antwoorde zorg, zoals bedoeld in de Kwaliteitswet
Zorginstellingen.
Het wettelijk kader ter voorkoming van toedienfouten
ligt onder andere in de Wet BIG (Beroepen in de
Individuele Gezondheidszorg). Hierin staat beschreven
dat alleen bekwaam personeel voorbehouden medische
handelingen mag uitvoeren en hiertoe behoort in elk
geval het toedienen van parenterale geneesmiddelen. De
Ziekenhuisapotheek Standaard geeft aan dat de zieken-
huisapotheker ook voor schriftelijke instructies rondom
het voor toediening gereed maken van geneesmiddelen
(veelal klaarmaken van injecties en infusen) moet zorgen.
Daarnaast stelt deze standaard dat men informatie en
advies over de correcte en veilige toepassing moet
geven. 

Al met al zijn er voldoende wettelijke waarborgen en
richtlijnen die veilig medicatiegebruik in de kliniek moe-
ten waarborgen. Toch kan er in het uitvoeringstraject
zeker nog het nodige gebeuren, want zoals eerder
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gesteld blijken de wettelijke waarborgen nog niet te lei-
den tot een optimale medicatieveiligheid. 

Wat gebeurt er al 
Medicatiebewaking
In Nederland zijn er al veel - maar nog lang niet alle! -
ziekenhuisapotheken, waar apothekersassistenten alle
binnenkomende recepten verwerken in een geautomati-
seerd medicatiebewakingssysteem. Dit systeem kent ech-
ter nog vele manco’s, zoals veel overschrijfstappen (de
verpleegkundige schrijft de opdracht over uit de status,
de apothekersassistente maakt een vertaalslag naar de
computer), met alle kans op fouten van dien. Bovendien
loopt de medicatiebewaking vaak uren tot dagen achter
bij dit systeem, afhankelijk van de bezetting van de apo-
theek buiten kantooruren. Tenslotte wordt in een aantal
ziekenhuisapotheken slechts een deel van de recepten
ingevoerd (alleen dat deel dat nodig is om geneesmidde-
len te kunnen afleveren; recepten voor geneesmiddelen
die reeds uit de afdelingsvoorraad gepakt zijn worden
dan niet ingevoerd). De medicatiebewaking is dan dus
onvolledig. 

Om deze reden is in een aantal ziekenhuizen al een
zogenaamd Electronisch Voorschrijf Systeem (EVS) inge-
voerd of is men daarmee bezig. Een EVS biedt medicatie-
bewaking op het gebied van interacties en dosering op
het moment van voorschrijven (geen vertraging) en
heeft als voordeel dat de arts rechtstreeks in de compu-
ter voorschrijft (geen overschrijfstappen). Omdat het EVS
ook nodig is voor de toediening van geneesmiddelen, is
bovendien de informatie over de medicatie volledig.
Buitenlandse onderzoeken laten zien dat een EVS in
belangrijke mate bijdraagt aan het voorkomen van medi-
catiefouten 5-11. Veel ziekenhuizen hikken echter nogal
tegen de kosten aan 12, hoewel een Nederlands onder-
zoek heeft laten zien dat de kosten-batenanalyse van
voorschrijffoutenpreventie door de apotheek via de veel
duurdere optie ‘invoer door apothekersassistenten’ posi-
tief uitvalt 13. Om voor de Nederlandse situatie de bijdra-
ge aan de medicatieveiligheid alsmede de doelmatigheid
van een EVS vast te stellen, is het UMC Groningen begin
dit jaar een door ZonMw gesubsidieerd onderzoek
gestart in samenwerking met de Ziekenhuisapotheek
Midden-Brabant van de Tilburgse ziekenhuizen.

Medicatieoverdracht eerste-tweede lijn
Veel medicatiefouten ontstaan bij opname of ontslag van
de patiënt, wanneer informatie van de ene zorgverlener
op de andere moet worden overgedragen 14-16. Om dit
te ondervangen zijn in diverse ziekenhuizen zogenaamde

transferbalies of apotheek-servicepunten actief. Vaak
werkt men nog per fax: de balie vraagt bij opname een
medicatiehistorie uit de apotheek aan en vertaalt dit in
een voorstel voor opnamemedicatie en bij ontslag wordt
de omgekeerde weg bewandeld. De vertaalslag (dus
overschrijfstap) die hier nog tussen zit is een nadeel. Op
enkele punten wordt geëxperimenteerd met elektroni-
sche koppeling tussen eerste en tweede lijn, waardoor
geen overschrijfstap meer nodig is.

Op een aantal plaatsen in Nederland combineert men de
fax met een zogenaamd farmaceutisch opnamegesprek
door een apothekersassistent met de patiënt. Dit biedt
als additioneel voordeel dat de gefaxte medicatiehistorie
getoetst wordt aan het gebruik door de patiënt. Dit
gebeurt onder andere in Tilburg, in het kader van het
project medicatieveiligheidsspecialist op de afdelingen
chirurgie en geriatrie17 en in Bergen op Zoom in het
kader van het NVZA-project Good pharmacoTherapy
Practice in ziekenhuizen (GTP-z). In buitenlands onder-
zoek is beschreven dat dergelijke opnamegesprekken een
voordeel kunnen bieden op gebied van de medicatievei-
ligheid en kosteneffectief zijn14.
Tenslotte grijpt men in enkele ziekenhuizen het opname-
moment aan om samen met de opnemend specialist te
komen tot screening van de opnamemedicatie en
opschoning ervan (om zo geneesmiddelgerelateerde pro-
blemen op te lossen en voor de toekomst te voor-
komen)17, 18.

Klinische consultatie en interventie
Deelname van ziekenhuisapothekers aan patiëntbespre-
kingen leidt tot een lager aantal medicatiefouten en
daaraan gerelateerde schade bij de patiënt 19-21. In
Nederland heeft het GTP-z project aangetoond dat deel-
name van een ziekenhuisapotheker aan patiëntbespre-
kingen op een afdeling chirurgie of orthopedie tot een
significante afname van voorschrijffouten leidde.
Bovendien was de waardering van de arts voor deze bij-
drage van de ziekenhuisapotheker hoog, wat mede bleek
uit het grote aantal adviezen dat opgevolgd werd22. Dit
onderdeel van het GTP-z project is uitgevoerd in het
Academisch Medisch Centrum Amsterdam, Medisch
Spectrum Twente Enschede en het Diakonessenhuis
Utrecht. 
Op dit moment vinden op veel meer plaatsen in
Nederland consultatie- en interventieactiviteiten van zie-
kenhuisapothekers plaats. Daarbij werkt de NVZA ook
aan een systeem voor het vastleggen van de gegeven
adviezen bij interventies of antwoorden op klinische vra-
gen. Een blauwdruk voor een dergelijk Interventie en
Consultatie Registratiesysteem (ICR) is vorig jaar beschik-
baar gekomen.

Veilig toedienen van geneesmiddelen
Naast ziekenhuisapothekers kunnen ook apothekers-

Medicatiebewaking is toe 
aan vernieuwing
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assistenten ingezet worden voor het geven van adviezen
rondom farmacotherapie op de afdeling, vooral als het
gaat om het veilig toedienen van geneesmiddelen.
Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het adviseren van
de juiste toedienvormen en toedienroutes bij patiënten
die geneesmiddelen via de sonde moeten krijgen. Een
dergelijk project in het kader van de doorbraakprojecten
Medicatieveiligheid II van het CBO in de Tilburgse zie-
kenhuizen heeft laten zien dat door een dergelijke
adviesfunctie het aantal toedienfouten en het aantal ver-
stopte sondes drastisch gereduceerd kan worden 23. 

Binnen de NVZA is al jaren geleden het Handboek
Parenteralia ontwikkeld, dat voorschriften geeft voor het
op de juiste wijze voor toediening gereed maken van
injecties en infusen. Dat het handboek inderdaad toe-
dienfouten onder de verpleegkundigen voorkomt is
bewezen in een Nederlands onderzoek naar toedienfou-
ten op de intensive care24. In een project Veiligheid op
recept in Zaandam wordt op dit moment gekeken of een
intensievere apotheekbegeleiding van het voor toedie-
ning gereed maken tot een verdere foutenreductie kan
leiden. Dit proces zou men ook veiliger kunnen maken
door de daadwerkelijke uitvoering uitsluitend over te
laten aan apothekersassistenten, die daartoe beter opge-
leid zijn dan verpleegkundigen en bovendien beschikken
over een gecontroleerde werkomgeving binnen de apo-
theek of depotheek25. Onder meer in het Sophia
Kinderziekenhuis Rotterdam werkt men met depotheken. 

Ook langs elektronische weg kan de medicatieveiligheid
in het toedienproces bevorderd worden. Enkele metho-
den hiervoor zijn de inzet van gerobotiseerde medicijn-
wagens of -kasten zoals in Enschede met de Pyxis-kast
gebeurt26, of door gebruik te maken van elektronische
toedienregistratie via barcodes (op patiënt en op genees-
middel). Dit laatste doet men in Tilburg met behulp van
het computersysteem Theriak (gecombineerd EVS en
elektronische toedienregistratie27).

Centrale Medicatiefouten Registratie (CMR)
Als het ondanks bovengeschetste inspanningen toch fout
gaat, dient er een omgeving gecreëerd te worden waarin
men leert van fouten. Hiertoe dienen alle gesignaleerde
fouten of bijna-fouten gemeld te worden aan de MIP- of
FONA-commissies. Om uit die meldingen systeemfouten
af te leiden, is het van belang om zoveel mogelijk mel-
dingen centraal te verzamelen via een gestructureerde
meldprocedure, inclusief classificatie van de meldingen.
Met dit doel heeft de NVZA een project uitgevoerd in
vijftien ziekenhuizen, waarbij de MIP-meldingen die
medicatie betroffen via een apart elektronisch meldings-
formulier werden doorgemeld aan een Centrale
Medicatie Fouten Registratie (CMR). Het meldingsfor-
mulier maakte gebruik van het door de NVZA geadop-
teerde classificatiesysteem voor geneesmiddelgerelateer-

de problemen.28 De proef was dermate succesvol dat
inmiddels subsidie van de NVZ is verkregen om de CMR
verder landelijk uit te breiden. 

Wat er nog moet gebeuren Er gebeurt
dus al veel in ziekenhuisfarmaceutisch Nederland waar
zorgmanagers gebruik van kunnen maken. Maar er dient
ook nog het nodige te gebeuren. Veel van de hierboven
geschetste ontwikkelingen zijn uitgevoerd op project-
basis. Vaak ontbreken mankracht en/of middelen om de
betreffende projecten op routinematige basis te imple-
menteren, ondanks het aantoonbare effect op de medi-
catieveiligheid. 
Medicatiebewaking is een van de wettelijke basiseisen
voor een (ziekenhuis)apotheek, zodat een dergelijk
systeem in elk geval gefaciliteerd zou moeten worden.
De medicatiebewaking zelf is bovendien aan vernieuwing
toe: uitbreiding van de oude systemen met bewaking op
patiëntgerelateerde kenmerken (klinisch-chemische uit-
slagen, contra-indicaties) zou de medicatieveiligheid ver-
der ten goede komen29. We spreken dan over de tweede
generatie medicatiebewakingssystemen die geïmplemen-
teerd in het EVS beslissingsondersteunend en wellicht
beslissingssturend kunnen optreden.

De NVZA maakt op dit moment een checklist voor alle
ziekenhuizen om het medicatieproces op systematische
wijze door te kunnen lichten, risico’s te inventariseren en
verbeterprocessen door te voeren. In de checklist komen
de belangrijkste aspecten van medicatieveiligheid aan
bod. Deze checklist zal deel uitmaken van het Veiligheids
Management Systeem dat in 2008 in alle ziekenhuizen
geïmplementeerd moet zijn. 
Tenslotte ondersteunt de NVZA de aanbevelingen in het
rapport Onderzoek patiëntveiligheid van de RGO (Raad
voor GezondheidsOnderzoek) van begin dit jaar, waarin
gepleit wordt voor het faciliteren van een drietal onder-
zoekskernen in Nederland. Medicatieveiligheid zou hier
een van moeten zijn. Onderzoek op gebied van de medi-
catieveiligheid is onder andere nodig naar zaken als fre-
quentie van geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopna-
mes en determinanten hiervan (dit onderzoek wordt
inmiddels door de NVZA gestart met behulp van subsidie
van de Orde van Medisch Specialisten), determinanten
van medicatiefouten, onderzoeksmethoden en de effecti-
viteit en doelmatigheid van interventies ter bevordering
van de medicatieveiligheid.

Conclusie De ziekenhuisapotheker is niet
alleen een specialist op gebied van medicatieveiligheid

Medicatieveiligheid speerpunt
NVZA-beleid
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binnen de apotheek, maar kan ook bijdragen aan een
grotere medicatieveiligheid in de kliniek. De NVZA
ondersteunt de individuele ziekenhuisapothekers hierbij
door medicatieveiligheid als speerpunt van haar beleid te
kiezen. Managers in de zorg kunnen hiervan gebruik
maken, om zo een omgeving te creëren waar men - op
het gebied van medicatie - veilig werkt.
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