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Toedienfouten in intramurale instellingen voor gehandicaptenzorg

Disguised observation is de 
optimale meetmethode

Er zijn weinig onderzoeken gepubliceerd naar toedienfouten in gehandicapten-

instellingen. Wel is een aantal onderzoeken gepubliceerd naar toedienfouten in 

verwante instellingen, waarbij verschillende onderzoeksmethoden gebruikt 

zijn. Mede als gevolg hiervan vertonen de percentages toedienfouten grote  

verschillen en is vergelijking moeilijk. Het is onduidelijk welke determinanten 

invloed hebben op het aantal toedienfouten, slechts één onderzoek besteedt 

hier aandacht aan. Een overzicht.

Verpleegkundigen doen hun best ervoor te zorgen 
dat zij patiënten de juiste geneesmiddelen toe-
dienen. Onderzoek in ziekenhuizen wijst uit dat 

hierbij desondanks nog veel fouten voorkomen [1-3]. Het 
ligt voor de hand te veronderstellen dat dit ook in instellin-
gen voor gehandicaptenzorg het geval zal zijn, wellicht 
nog in versterkte mate, aangezien in dit type instellingen 
niet veel gediplomeerde verpleegkundigen werkzaam 
zijn.

Instellingen moeten fouten melden bij een commissie 
(FOBO-meldingen: fouten en bijna-ongelukken). Zo’n 
commissie is verplicht. Het is de bedoeling dat iedere fout 
wordt gemeld, dus ook toedienfouten. De verwachting is 
echter dat er een sterke onderrapportage is van dit soort 
meldingen [4-6]. Dit kan verschillende oorzaken hebben. 
Verzorgenden kunnen een fout niet melden door tijdge-
brek, omdat zij zich schuldig voelen of bang zijn gestraft te 
worden. Maar het kan ook zijn dat een fout niet als zoda-
nig herkend wordt. Een overzicht van FOBO-meldingen 
geeft dus slechts een beperkte indruk van de omvang van 
toedienfouten. Specifieke onderzoeken om toedienfouten 
in kaart te brengen kunnen meer licht werpen op frequen-
tie en oorzaken van toedienfouten. Daarom is een litera-
tuuronderzoek uitgevoerd met als doel inzicht te krijgen 
in de mate en aard van toedienfouten in instellingen voor 
gehandicaptenzorg.

Methode
Het literatuuronderzoek is uitgevoerd met behulp van 

PubMed. Er is gezocht naar onderzoeken die zijn uitge-
voerd in instellingen voor gehandicaptenzorg met de tref-
woorden ‘medication error’ in combinatie met ‘mental’ en 
in combinatie met ‘mental institution’. Omdat er weinig 
onderzoeken zijn gedaan in dit soort instellingen, werd 
ook gezocht naar onderzoeken binnen verpleeghuizen en 
psychiatrische ziekenhuizen. Hiervoor zijn naast de 
genoemde ook nog de combinaties ‘medication error’ en 
‘nursing home’ en ‘medication error’ en ‘psychiatry’ 

gebruikt. Vervolgens is verder gezocht aan de hand van de 
literatuurlijst van de gevonden artikelen.

Er is alleen gekeken naar toedienfouten of toedienfou-
ten als onderdeel van een groter onderzoek. De onderzoe-
ken die geen categorie toedienfouten kennen, zijn niet bij 
dit literatuuronderzoek betrokken. Ook onderzoeken die 
zijn uitgegaan van een adverse event en hiervan de oorzaak 
achterhaalden, zijn niet betrokken. Alleen Engelstalige 
artikelen zijn onderzocht.

onderzoeksmethoden en uitkomstmaten
Uit onderzoeken naar verschillende manieren van fou-

tenonderzoeken kwam naar voren dat het verschil tussen 
de gerapporteerde fouten en het werkelijke aantal fouten 
groot is [4-6]. De betrouwbaarste manier om toedienfou-
ten te onderzoeken is die waarbij disguised observation is 
toegepast. Een observator loopt mee met de medicijndeler 
en schrijft alles wat deze doet op. Achteraf controleert de 
observator of de medicijndeler heeft gehandeld volgens 
recepten, protocollen en werkvoorschriften. In een onder-
zoek naar toedienfouten in 36 instellingen en ziekenhui-
zen is voorafgaand aan het onderzoek geïnventariseerd 
wat de beste manier voor het detecteren van toedienfou-
ten is [4]. Het resultaat hiervan was dat directe observatie 
een foutenfrequentie van 14,6% te zien gaf, het onderzoe-
ken van patiëntendossiers een foutenfrequentie van 0,9% 
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•  Er zijn weinig onderzoeken gedaan naar toedienfouten in 

instellingen voor gehandicaptenzorg. Wel is een aantal 

onderzoeken gepubliceerd naar toedienfouten in verwante 

instellingen.

•  De resultaten van de onderzoeken lopen nogal uiteen. Dit 

komt mede doordat de onderzoeksmethoden verschillen.

•  De fout ‘geneesmiddel niet gegeven’ komt gemiddeld het 

meest voor.
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opleverde en dat in medicatiefoutenrapporten (vergelijk-
baar met de FOBO-meldingen) slechts 0,04% toedoen-
fouten vermeld stond. Andere onderzoeken bevestigen 
deze grote verschillen [4-6].

In de literatuur wordt de hoeveelheid toedienfouten 
op twee manieren weergegeven. De eerste manier is het 
percentage foute toedieningen ten opzichte van het totale 
aantal toedieningen [(aantal foute toedieningen : totaal 
aantal toedieningen + totaal aantal vergeten toedieningen) 
× 100]. De tweede manier is het aantal foute toedieningen 
ten opzichte van het aantal (meestal honderd) patiënten-
dagen [(aantal foute toedieningen : aantal patiëntendagen 
onderzocht) × 100].

De classificatie gebeurt aan de hand van een artikel 
van Van den Bemt e.a. [7].

Resultaten
Met behulp van PubMed zijn uiteindelijk drie artike-

len gevonden die op basis van de inclusie- en exclusiecrite-
ria bruikbaar zijn voor het literatuuronderzoek. 
Onderzoek met behulp van de literatuurlijsten van de 
gevonden artikelen leverde geen aanvullende artikelen op. 
De resultaten van de verschillende onderzoeken staan 
weergegeven in tabel 1 [8-10].

In de literatuur is één onderzoek terug te vinden naar 
fouten in een instelling voor gehandicapten. In dit onder-
zoek is gekeken naar alle medicatiefouten die in dertien 
maanden zijn gerapporteerd in een instelling voor mensen 
met een geestelijke handicap. Er is hierbij informatie 
gehaald uit medicatiefoutenrapporten en patiëntendos-

siers [8]. Dit leverde een foutenfrequentie op van 0,07% 
(met als noemer het aantal toedieningen). In dit onder-
zoek is ook gekeken naar determinanten voor toedienfou-
ten, waarbij de volgende geïdentificeerd werden.
●  De meeste toedienfouten werden gemaakt op dagen 

waarop veel parttime- en interim-medewerkers dienst 
hadden.

●  De meeste toedienfouten werden gemaakt aan het einde 
van een dienst.

●  De meeste toedienfouten werden gemaakt van juli t/m 
september. In deze periode deden veel nieuwe werkne-
mers hun intrede bij de instelling.

●  Bij cliënten die veel medicatie gebruiken, werden per 
toediening meer fouten gezien dan bij cliënten die wei-
nig medicatie gebruiken.

In verpleeghuizen is wel met de disguised observation-
methode onderzoek gedaan naar toedienfouten. Aan dit 
onderzoek, dat plaatsvond in de Verenigde Staten, namen 
zes verpleeghuizen in Colorado en zes verpleeghuizen in 
Georgia deel. Het maakte deel uit van een groter onder-
zoek waarbij ook ziekenhuizen betrokken waren [9]. 
Zoals tabel 1 laat zien zijn er grote verschillen in toedien-
foutenpercentages tussen de twaalf verpleeghuizen; een 
verklaring hiervoor ontbreekt in het artikel.

Grasso e.a. hebben een onderzoek naar medicatiefou-
ten uitgevoerd in een psychiatrische instelling [10]. In dit 
onderzoek hebben zij niet alleen naar toedienfouten geke-
ken, maar ook naar voorschrijffouten en afleverfouten. In 
dit onderzoek zijn patiëntendossiers van 31 patiënten 
onderzocht op de aanwezigheid van mogelijke medi-
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Tabel 1

Onderzoeken gedaan naar toedienfouten in gehandicapten instellingen en verwante instellingen

Onderzoek Methode Instelling Duur Aantal 

patiënten

Aantal 

toedienfouten

Aantal patiënten-

dagen/aantal 

toedieningen

Frequentie 

fouten (%)

Stupalski e.a. [8] 1 instelling voor verstandelijk 

gehandicapten

13 maanden 41 135 18295 0,07

Barker e.a. [9] 2 6 verschillende verpleeg-

huizen in Colorado (VS)

1-4 dagen 9 80 11,2

1-4 dagen 17 104 16,3

1-4 dagen 15 97 15,5

1-4 dagen 6 88 6,8

1-4 dagen 90 182 49,5

1-4 dagen 85 242 35,1

gemiddeld 222 793 28,0

Barker e.a. [9] 2 6 verschillende verpleeg-

huizen in Georgia (VS)

1-4 dagen 8 27 29,6

1-4 dagen 23 217 10,6

1-4 dagen 19 84 22,6

1-4 dagen 5 88 5,7

1-4 dagen 20 126 15,9

1-4 dagen 18 116 15,5

gemiddeld 93 685 14,1

Grasso e.a. [10] 3 psychiatrische instelling 4,5 maand 31 1428 1448 98,6 

 1: informatie uit medicatiefoutenrapporten en patiëntendossiers; 2: observatie; 3: informatie uit patiëntendossiers
 aantal toedieningen

 aantal patiëntendagen

  aantal fouten per 100 patiëntendagen

 niet gerapporteerd
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catiefouten over een periode van 4,5 maand; zo is het totaal 
patiëntendagen van 1448 bepaald. De toedienfouten die in 
de studies gerapporteerd zijn, worden in tabel 2 geclassifi-
ceerd per categorie. De fouten ‘geneesmiddel niet gege-
ven’ en ‘verkeerd toedientijdstip’ komen het meest voor 
[8-10].

Discussie
Doordat de gebruikte methoden in de behandelde 

onderzoeken sterk verschillen, is het moeilijk de drie 
onderzoeken met elkaar te vergelijken. Wat betreft het 
aantal toedienfouten lijken de resultaten van Barker e.a. 
het meest betrouwbaar, omdat hierbij disguised observation 
is toegepast. Het is jammer dat het artikel over het onder-
zoek van Barker e.a. geen aandacht besteedt aan mogelijke 
determinanten die het aantal toedienfouten beïnvloeden. 
Stupalski e.a. hebben wel aandacht besteed aan mogelijke 
determinanten. Daarentegen is het verkregen aantal toe-
dienfouten bij dit onderzoek minder betrouwbaar, omdat 
er een andere methode is gebruikt. De onderzoeken van 
Grasso e.a. en van Stupalski e.a. hebben vergelijkbare 
methoden gebruikt om het aantal toedienfouten te bepa-
len. Helaas is de weergave van het aantal toedienfouten 
verschillend (per patiëntendagen en per aantal toedienin-
gen), waardoor ook deze aantallen moeilijk met elkaar te 
vergelijken zijn.

Ook als gekeken wordt naar de verdeling van toedien-
fouten over verschillende categorieën, is het moeilijk de 
studies met elkaar te vergelijken. Het onderzoek van 
Grasso e.a. heeft slechts naar drie soorten toedienfouten 
gekeken. Bij de overige twee onderzoeken zijn wel meer 
soorten toedienfouten onderzocht, maar die hanteren ver-
schillende soorten categorieën. Gemiddeld komt een toe-
dienfout uit de categorie ‘geneesmiddel niet gegeven’ het 
meest voor. Opvallend is dat bij het onderzoek van Barker 
e.a. de categorie ‘verkeerd tijdstip’ het meest voorkomt, 
terwijl dit type fout bij de andere twee onderzoeken nage-
noeg ontbreekt. Mogelijk komen deze fouten niet aan het 
licht, doordat ze achteraf (bijna) niet te detecteren zijn. 
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Conclusie
De verschillende onderzoeken in verzorgings-

instellingen laten uiteenlopende percentages toedienfou-
ten zien, wat waarschijnlijk mede bepaald wordt door de 
verschillende onderzoeksmethoden die gebruikt worden. 
Om zinvolle uitspraken te doen over het optreden van toe-
dienfouten in instellingen voor gehandicaptenzorg, is het 
nodig een begin te maken met onderzoek dat gebruik-
maakt van de optimale meetmethode, die van disguised 
observation ●
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Tabel 2

Toedienfouten ingedeeld per categorie

Soort fout Stupalski e.a. [8]

Instelling voor  

gehandicapten

Barker e.a. [9]

Verpleeghuizen 

Grasso e.a. [10]

Psychiatrische instelling 

Percentage fouten ten opzichte van totaal aantal toedienfouten

Geneesmiddel niet gegeven 61 33 63

Niet-voorgeschreven geneesmiddel 4 3 29

Verkeerd klaargemaakt 1

Verkeerde toedieningsvorm 3 

Verkeerde toedienroute 1 

Verkeerde toedienwijze 7

Verkeerde dosis 13 14 

Verkeerd tijdstip 9 45 8

Anders 6 1

 niet gedocumenteerd
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