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Waar mensen werken, worden fouten
gemaakt. Zo ook in de gezondheidszorg.
Indien een medische misser tijdig wordt

ontdekt, kan letsel bij de patiënt mogelijk worden
voorkomen. Een fout kan echter ook desastreuze
gevolgen hebben. Fouten die door (para)medische
beroepsbeoefenaren begaan zijn, kunnen op vrijwillige
basis worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezond-
heidszorg. Zowel beroepsbeoefenaren als particulieren
kunnen melding maken van een fout.

Inspectie voor de Gezondheidszorg
De Inspectie voor de Gezondheidszorg is een

onderdeel van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid.
De taak van het Staatstoezicht is om de staat van de
volksgezondheid te onderzoeken en te bevorderen door
het handhaven van wetten, opsporen van straJare feiten
en door de minister te adviseren [1]. De Inspectie voor
de Gezondheidszorg bestaat uit een Hoofdinspectie en
vier Regionale Inspecties. In het algemeen behandelen
de Regionale Inspecteurs de meldingen van fouten die
in de openbare apotheek worden gemaakt 
en leggen zij hun bevindingen schriftelijk vast.
Vervolgens vindt rapportage aan de Hoofdinspectie
plaats. Doorgaans bestaat de verslaglegging uit een
korte omschrijving van hetgeen gebeurd is. Daarnaast
vindt vaak een aspectbeschrijving plaats teneinde een
eenduidige registratie te bewerkstelligen. In de aspect-
beschrijving worden de zaken vastgelegd die in tabel 1
worden weergegeven.

In de openbare apotheek dient verantwoorde farma-
ceutische zorg te worden verleend. Het Wetenschap-
pelijk Instituut Nederlandse Apothekers (WINAp)
hanteert het begrip ‘farmaceutische patiëntenzorg’.
Farmaceutische patiëntenzorg kan worden omschreven
als “de zorg van het apotheekteam voor de individuele
patiënt op het gebied van de farmacotherapie, gericht op
het verbeteren van de kwaliteit van leven” [2]. Deze
zorg omvat zowel het begeleiden, het aHeveren als het
bereiden als het geven van informatie en advies.

Door meldingen te inventariseren en te analyseren,
wordt de aard van de fouten in de farmaceutische zorg
zichtbaar. Dit is van belang omdat alleen met deze

kennis doelmatige verbeteringen kunnen worden
aangebracht, teneinde de kans op fouten zo klein
mogelijk te maken.

In dit artikel wordt getracht om een beeld te geven
van de bij de Hoofdinspectie voor de Gezondheidszorg
aanwezige gedocumenteerde meldingen van fouten op
het gebied van farmaceutische zorg in de openbare
apotheek. Daarnaast beschrijft dit artikel een aantal
gebeurtenissen inhoudelijk.

Methode
Voor dit overzicht is uitsluitend gebruikgemaakt van

gedocumenteerde meldingen die door de Hoofd-
inspectie voor de Gezondheidszorg ontvangen zijn in de
periode van 1 januari 1998 tot 1 januari 2001 (n = 367).
Aangezien we met name geïnteresseerd waren in
situaties waarin de farmaceutische zorg in de openbare
apotheek tekortschoot, werden overige meldingen
geëxcludeerd. Uitgesloten werden derhalve meldingen
van fouten die gemaakt werden in farmaceutische
bedrijven (n = 284), overige bedrijven niet zijnde
apotheek (n = 5), verpleeghuizen (n = 4), ziekenhuizen
(n = 12), drogisterijen (n = 6) en Consultatiebureaus
voor Alcohol en Drugs (n = 2). Tevens zijn fouten
uitgesloten die gemaakt werden door vrijgevestigde
(para)medici (n = 7). Daarenboven vallen advertenties
(n = 3) buiten het bestek van dit overzicht, evenals
klachten van patiënten over vermeende bijwerkingen
van geneesmiddelen (n = 2). Van de overige meldingen
zijn de gebeurtenissen aan de hand van de Nederlandse
Apotheeknorm ingedeeld in de categorieën ‘informatie
aan patiënt’, ‘medicatiebegeleiding’, ‘aHeveren’,
‘bereiding’, ‘ruimten en faciliteiten’ en ‘overig’ [3]. In de
categorie ‘ruimten en faciliteiten’ werden bijvoorbeeld
alle meldingen ondergebracht die betrekking hadden op
ruimten en faciliteiten in de openbare apotheek. Hierbij
kan men denken aan de bereikbaarheid van de apotheek
of aan meldingen van de aanwezigheid van genees-
middelen in de publieksruimte. De categorie ‘overig’
omvat meldingen betrefende software in de apotheek,
disfunctioneren van een apotheker en bejegening.

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van het
aantal ‘calamiteiten’ en ‘meldingen zijnde geen
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letsel. We spraken van een calamiteit indien de patiënt
als gevolg van de fout overleed, blijvende schade opliep
of opgenomen werd in het ziekenhuis. In alle andere
gevallen was sprake van een ‘melding zijnde geen
calamiteit’, tenzij de (langetermijn)gevolgen voor de
patiënt niet bekend waren. Deze werden ingedeeld
onder de noemer ‘onbekend’.

Resultaten

farmaceutische zorg
De Hoofdinspectie voor de Gezondheidszorg heeft

tussen 1 januari 1998 en 1 januari 2001 in totaal
367 gedetailleerde meldingen ontvangen die betrekking
hadden op fouten in de farmaceutische zorg. Slechts
42 meldingen (11,4%) hadden betrekking op farmaceu-
tische zorg in de openbare apotheek. De meeste fouten
ontstonden bij het aHeveren van een geneesmiddel
(n = 18). Tevens kwamen bereidingsfouten (n = 8)
relatief veel voor. Daarnaast werden fouten gemeld
betrefende informatie aan de patiënt (n = 5), medicatie-
begeleiding (n = 2) en ruimten en faciliteiten (n = 5).

De meeste fouten resulteerden niet in letsel (n = 24)
(tabel 2). 14 fouten hadden gevolgen voor de patiënt:
6 ervan resulteerden in een ziekenhuisopname; in
1 geval overleed de patiënt als gevolg van de fout. Deze
7 calamiteiten werden veroorzaakt door fouten in de
medicatiebegeleiding en in de aHevering en bereiding
van een geneesmiddel (tabel 3).

casuïstiek
Hieronder zullen een aantal meldingen inhoudelijk

worden besproken.

Kinderdosering
Patiënt A, een kind van vier jaar, kreeg zetpillen met

metoclopramide voorgeschreven. Het voorschrift van
de arts luidde: “1-3 × per dag 1 supp 10 mg”, terwijl het
kind volgens het Repertorium maximaal 7 mg per dag
had mogen ontvangen (schaal Denekamp). Bovendien is
deze toedieningsvorm niet geschikt voor kinderen van
10 jaar en jonger. De twee apothekersassistenten hadden
de fout in het recept niet gesignaleerd. Ook de apotheker,
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Tabel 1
Onderdelen van de aspectbeschrijving

De categorie van de aard van de melding

Het veld of de verantwoordelijke voor het product

De beroepsbeoefenaar

De melder

De beoordeling na analyse van de melding

De actie van de Inspectie na beoordeling van de melding

De maatregel van de desbetreffende instelling, beroepsbeoe-

fenaar of verantwoordelijke voor het product

De omschrijving van het letsel

De handeling waarop de melding betrekking heeft

die ‘achterliep’ met de receptcontrole, heeft de fout niet
opgemerkt. De computer bleek de overdosering niet aan
te geven. Na toediening van twee zetpillen ontwikkelde
het kind extrapiramidale stoornissen en werd opgenomen
in het ziekenhuis.

Medicatieverwisseling
Patiënt B kreeg als gevolg van een medicatie-

verwisseling 20 mg methylfenidaat (Ritalin®) in plaats
van 20 mg clonazepam (Rivotril®). Het recept was
goed gelezen, maar het verkeerde middel werd gepakt.
Door twee medewerkers van de apotheek is er gecontro-
leerd, maar de fout werd niet opgemerkt. De merk-
namen van de beide geneesmiddelen vertonen overeen-
komsten. Mogelijk ligt dit ten grondslag aan de fout. De
patiënt heeft er geen nadelige gevolgen van ondervonden.

Patiënt C, een 58-jarige vrouw, kreeg bij ontslag uit
het ziekenhuis fenprocoumon voorgeschreven in
verband met een postoperatieve longembolie. Door
tussenkomst van de trombosedienst werd ontdekt dat er
oxazepam in plaats van fenprocoumon afgeleverd was.
In de apotheek was het potje, na afvullen, in de
verkeerde la terechtgekomen. Vervolgens was de inhoud
ervan bij aHeveren niet gecontroleerd, waardoor de
patiënt het verkeerde medicijn heeft gekregen. Drie
weken later werd opnieuw een longembolie bij de vrouw
geconstateerd.

Patiëntenverwisseling
Patiënt D, een man, kreeg in de apotheek gliben-

clamide afgeleverd dat bestemd was voor een
vrouwelijke patiënt met dezelfde achternaam. Het
recept gaf duidelijk aan dat deze tabletten bestemd
waren voor een vrouw. Waarschijnlijk heeft de man de
verwisseling niet opgemerkt. Na inname ontwikkelde
hij hypoglykemie. De relatie tussen hypoglykemie en de
medicatie werd niet herkend en de man continueerde
het gebruik. Een tweede aanval van hypoglykemie werd
hem fataal.

Rekenfout
Patiënt E, een kind van 10 jaar, kreeg, als gevolg van

een rekenfout bij de bereiding, capsules met hydrocor-
tison waarvan de dosering tienmaal te hoog was.
Doordat er geen controle had plaatsgevonden, was de
fout niet opgemerkt. Na inname vertoonde het kind
verschijnselen van het Cushing-syndroom, waarna het
in het ziekenhuis werd opgenomen.

Beschouwing
Dit overzicht omvat de bij de Hoofdinspectie voor

de Gezondheidszorg aanwezige gedocumenteerde
meldingen uit de periode van 1 januari 1998 tot
1 januari 2001. Op basis hiervan is getracht een beeld te
geven van de aard van deze meldingen op het gebied van
de farmaceutische zorg in de openbare apotheek. Het
lage aantal meldingen zou de indruk kunnen wekken dat
onder alledaagse omstandigheden nauwelijks fouten
worden gemaakt in de openbare apotheek. Het melden
van fouten gemaakt in de openbare apotheek aan de
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Inspectie voor de Gezondheidszorg vindt echter plaats
op vrijwillige basis. Daarom is aannemelijk dat het
werkelijke aantal fouten hoger is. Goed denkbaar is dat
met name ernstige fouten worden gemeld.

De meeste in de onderzochte tijdsspanne gemelde
fouten hadden betrekking op het aHeveren van een
product. Een mogelijke verklaring voor aHeverfouten in
de apotheek is dat er tussen de tijd van het aannemen
van een recept en het ter hand stellen van het genees-
middel veel handelingen plaatsvinden. Hierbij kan men
denken aan de invoer in het geautomatiseerde systeem,
het gereedmaken en het aHeveren. Een andere
verklaring kan worden gezocht in het feit dat de namen
van sommige geneesmiddelen veel overeenkomsten
vertonen. Dit kan leiden tot verwarring en verwisse-
lingen bij het lezen van een recept of bij het gereed-
maken, zoals geïllustreerd wordt in de hierboven
beschreven ziektegeschiedenissen. Op het risico van
verwarring van de productnaam is meerdere keren in de
literatuur gewezen [4, 5].

Uit het overzicht blijkt dat calamiteiten met name
veroorzaakt worden door fouten in de medicatie-
begeleiding en in de aHevering en bereiding van een
geneesmiddel. Hiermee kan echter het ontstaan van
calamiteiten als gevolg van fouten op het gebied van
informatievoorziening aan de patiënt niet bij voorbaat
worden uitgesloten. Het is namelijk de vraag of altijd
relaties worden gelegd tussen calamiteiten en onjuiste of

onvolledige informatieverschahng. Ook een verkeerd
begrip van de informatie bij de patiënt kan mogelijk
onterecht niet in verband worden gebracht met een
calamiteit. Personen die de Nederlandse taal niet
beheersen, analfabeten en zwakbegaafden vormen in dit
kader de risicogroepen.

De meeste calamiteiten ontstonden door bereidings-
fouten. Dit is niet verwonderlijk als we in aanmerking
nemen dat een simpele reken- of weegfout kan leiden tot
een tien-, honderd- of zelfs duizendvoudige dosis. Het
verwarren van microgrammen met milligrammen levert
immers al een factor 1000 op. Door middel van controles
wordt getracht fouten in een vroeg stadium op te sporen.
Desondanks komt het voor dat een patiënt een verkeerd
bereid geneesmiddel in handen krijgt. In principe is het
systeem van controleren in de apotheek goed, maar dit
soort fouten is te wijten aan menselijk falen [6].

Op basis van artikel 29 van het Besluit Uitoefening
Artsenijbereidkunst draagt de apotheker verantwoorde-
lijkheid inzake de receptcontrole. De beschreven
meldingen illustreren het belang van adequate medica-
tiebegeleiding in de apotheek: beide gemelde fouten in
de categorie medicatiebegeleiding, namelijk
onvoldoende controle op een kinderdosering en het
negeren van een medicatiebegeleidingssignaal, hadden
een ziekenhuisopname tot gevolg. Preventie van fouten
is noodzakelijk. Vastgelegde procedures en afspraken
kunnen dienen als instrumenten ter voorkoming van
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Tabel 2
letsel

Categorie Geen Ziekenhuis- Letsel niet Ziekenhuis- Overlijden (Uiteindelijk) Totaal

letsel opname, niet blijvend opname, uiteindelijk letsel 

blijvend letsel letsel onbekend onbekend

Informatie aan 4 1 5

patiënt

Medicatiebegeleiding 1 1 2

Afleveren 9 5 1 1 2 18

Bereiding 3 3 1 1 8

Ruimten en 5 5

faciliteiten

Overig 3 1 4

Totaal 24 4 7 2 1 4 42

Tabel 3
calamiteiten en meldingen zijnde geen calamiteit

Categorie Calamiteit (+) Geen calamiteit (–) Onbekend Totaal

Informatie aan patiënt 4 1 5

Medicatiebegeleiding 2 2

Afleveren 2 14 2 18

Bereiding 3 4 1 8

Ruimten en faciliteiten 5 5

Overig 4 4

Totaal 7 31 4 42
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voorkomen door te leren van gemaakte fouten, bijvoor-
beeld door deze te bespreken met het hele team. Maar
ook de patiënt kan een rol spelen bij het voorkomen van
fouten, door alert te zijn en, waar nodig, vragen te
stellen. Dit vereist echter een opstelling binnen de
apotheek die een actieve houding van de patiënt
stimuleert. Mogelijk wordt de apotheker in de toekomst,
door opname in de Wet op de geneeskundige behande-
lingsovereenkomst, erkend als zorgverlener.
Apothekers kunnen dan als medebehandelaar worden
aangemerkt. Op basis van gelijkwaardigheid is
informatie-uitwisseling met de arts dan beter te regelen
en kunnen apothekers meer invulling geven aan
medeverantwoordelijkheid voor de farmacotherapie.
Door procedures vast te leggen, te leren van gemaakte
fouten, een actieve houding van de patiënt te stimuleren
en medeverantwoordelijkheid voor de farmacotherapie

te dragen, kunnen fouten in de farmaceutische zorg in
de openbare apotheek worden vermeden en – indien
opgetreden – vroegtijdig worden ontdekt, zodat calami-
teiten kunnen worden voorkomen ●

literatuur
1 Inspectie voor de Gezondheidszorg. Fact Sheet 02-N 1996.

Rijswijk: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 1996.
2 Venema FJ. Farmaceutische patiëntenzorg zaak van het gehele

apotheekteam. SIG officieel gepresenteerd. Pharm Weekbl
1998;133:738-9.

3 Nederlandse apotheeknorm. Norm voor de farmaceutische
zorgverlening door de openbare apotheek. Den Haag: KNMP;
1996.

4 Van der Geugten-van Engeldorp Gastelaars J. Tavanic – Tavonin –
(Tavegil). Pharm Weekbl 1999;134:288.

5 Mitka M. What’s in a (drug) name? Plenty! JAMA
1999;282:1409-10.

6 Venema FJ. Inspectie constateert tekortkomingen in uitvoering
regelingen opiaten. “Met het oog op opiaten”. Pharm Weekbl
1998;133:1784-6.

‘Ze heeft zich niet vergiftigd,’ zei hij en hij liep naar de kapstok; hij haalde een buisje uit de zak van de herenjas; 

hij haalde het dopje eraf en keerde het om; het buisje was leeg.

‘Heeft ze dat geslikt?’ vroeg ik.

Hij knikte.

‘Hoe weet je dat?’

‘Dat heeft ze tegen me gezegd.’

‘Is dat buisje van jou?’

Hij knikte. Ik nam het uit zijn hand; er stond aspirine op.

‘En je denkt dat zo’n hoeveelheid geen kwaad kan?’ schreeuwde ik hem toe.

‘Dat was geen aspirine,’ zei hij.

‘Wat was het dan wel?’

‘Laxeertabletten,’ snauwde hij.

Ik schreeuwde tegen hem dat hij me niet voor de gek moest houden, dat ik moest weten wat er gebeurd was en dat ik 

lak had aan zijn onbeschaamdheid. Ik gebood hem me onmiddellijk antwoord te geven.Toen hij me hoorde schreeuwen,

schreeuwde hij terug: ‘Ik zei toch dat het laxeertabletten waren! Moet de hele wereld soms weten dat ik slechte darmen

heb?’ En ik begreep dat wat ik voor een slechte grap hield, waar was.Ik keek naar hem, naar zijn rode kop, naar zijn

stompe neus (klein, maar groot genoeg om een behoorlijke hoeveelheid sproeten te herbergen) en alles werd volkomen

duidelijk: het aspirinebuisje moest zijn bespottelijke gebrek verbergen, net als de jeans en het kolossale jack zijn 

bespottelijke kindergezicht; hij schaamde zich voor zichzelf en droeg zijn onrijpheid met moeite; op dat moment hield ik

van hem; hij had door zijn schaamtegevoel (die nobele onrijpheid) Helena’s leven en mijn toekomstige nachtrust gered.

Met botte dankbaarheid keek ik naar zijn flaporen.

M. Kundera

De grap

Ingezonden door H.E. Donkers, Amsterdam

De redactie verwelkomt inzending van meer farmaceutische citaten

“

”
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