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Thousands of hospital patients are given medicines every day. Medication administration errors can occur.
Interventions have been developed and tested to reduce medication delivery errors, including training, double-checking procedures and technology solutions, such as smart infusion pumps and barcodecontrolled drug delivery.
Most of the studies investigating these interventions are small, making it unclear which intervention is most effective. More research is therefore needed.
Patient safety is an important topic in Dutch hospitals. Preventing accidental and avoidable patient damage is a top priority. The Safety Management System (VMS) safety program ( www.vmszorg.nl ) was
launched in 2008 with the objective of reducing potential patient damage by 50% on the basis of ten themes. Three themes concern medicines.
The Netherlands Institute for Health Research (NIVEL) and research institute EMGO + evaluated the effect of the VMS program and noted a reduction in medication-related incidents. 1 The HARM report
dates from the same period (HARM stands for 'Hospital admissions related to medication'). 2 This showed that the frequency of medication-related hospital admissions is 5.6% of the acute admissions; 46% of
these were assessed as potentially avoidable. Medication safety therefore contributes to patient safety. The themes around medication safety are about safe prescribing, safe preparation of ad hoc medication,
medication verification on admission and discharge, and safe administration of medication, in particular high-risk medication.
Medicines are administered to thousands of patients in Dutch hospitals every day. These are often ready-made products, such as tablets, capsules, suppositories, drinks and drops. Sometimes, however, the
nurse must prepare an ad hoc medicine for administration, for example for an injection or a soluble tablet. The nurse also ensures that medicines are taken correctly and records the administration in the patient
file. Medication administration errors can be made during these steps.
A medication delivery error is the administration of a drug different from the medication order as recorded in the electronic patient record, or different from the procedures laid down in the hospital. 3 This
includes actions required to prepare the medicine for administration. Table 1 gives an overview of administration errors and examples thereof. Medication administration errors can cause accidental damage to
the patient. 3

Er zijn weinig mogelijkheden om toedienfouten te signaleren en tijdig tegen te houden. In tegenstelling tot voorschrijffouten, waarbij het elektronisch voorschrijfsysteem waarschuwingen genereert,
ziekenhuisapothekers de medicatie bewaken en apothekersassistenten of verpleegkundigen de geneesmiddelen controleren bij het klaarzetten, hebben bij het toedienen van geneesmiddelen alleen een attente
patiënt of een extra controlerende verpleegkundige de mogelijkheid een toedienfout te voorkomen.
De ziekenhuizen in Nederland hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in patiëntveiligheid en medicatieveiligheid. In dit artikel beschrijven wij de huidige inzichten op het gebied van het veilig toedienen
van geneesmiddelen in ziekenhuizen in het algemeen en in de Nederlandse ziekenhuizen in het bijzonder.
Zoekstrategie
In PubMed en Embase zochten wij systematisch naar relevante literatuur met de volgende zoekstrategie: (“Medication administration errors” [MeSH Terms] AND “Hospitals”[Title/Abstract]) AND
(“Intervention”[All Fields]), aangevuld met specifieke termen als “Barcode”, “Aseptic Preparation”, “Wrong Time Errors”, Epidemiology”, “Labelling”. Ook zochten wij in PubMed en Embase systematisch
met deze zoekstrategie: (“Medication safety” [Title/Abstract] AND “Medication administration” [All Fields] AND “Hospitals” [Title/Abstract]) AND (“Intervention” [MeSH Terms), aangevuld met specifieke
termen als “Barcode”, “Aseptic Preparation”, “Wrong Time Errors”, “Dispensing”, “Epidemiology”, Labelling”. We zochten terug tot en met het jaar 1990. Op basis van de gevonden publicaties verzamelden
wij aanvullende artikelen.
Omvang en impact van het probleem
In de recentste onderzoeken op het gebied van medicatietoedienfouten bij opgenomen patiënten zien we een hoge gemiddelde prevalentie van 15,8% (spreiding: 8,3-24,8) (tabel 2). Deze spreiding wordt
veroorzaakt door verschillen in definitie (al dan niet meenemen van toedientijdfouten), berekening van prevalenties (er kunnen verschillende noemers gehanteerd worden) en detectiemethode. Soms zijn
toedientijdfouten uitgesloten, omdat ze minder relevant worden geacht.

Ook verschillen verpleegafdelingen onderling. Rapportages vanaf intensive-careafdelingen en kinderafdelingen vermelden een hoge prevalentie die wordt veroorzaakt door fouten bij het klaarmaken van
injecties en bij specifieke berekeningen van individuele kinderdoseringen.4
Uit Brits onderzoek blijkt dat 0,6-21% van de medicatietoedienfouten in ziekenhuizen leidt tot ernstige patiëntschade.5 Hoewel een duidelijke hiërarchie ontbreekt, worden geneesmiddelen met een smalle
therapeutische breedte en intraveneuze toedieningen als bijzonder risicovol gezien.6
Hoe ontstaan medicatietoedienfouten?
In een systematische review waarin het ontstaan van medicatietoedienfouten besproken wordt, komt naar voren dat ze veelal ontstaan door onduidelijke medicatievoorschriften, gebrekkige communicatie
tussen verpleegkundigen, miscommunicatie tussen artsen en verpleegkundigen, geneesmiddelvoorraadproblemen, het storen van verpleegkundigen tijdens de geneesmiddeldeelronde, onduidelijke procedures,
te weinig – al dan niet deskundig – verpleegkundig personeel en stress.7 Ook patiënten spelen een rol: patiënten slapen, zijn afwezig of niet eenduidig identificeerbaar omdat ze geen polsbandje dragen.

Toedienfouten voorkomen
Wereldwijd is onderzoek gedaan naar maatregelen om medicatietoedienfouten te ondervangen.7,8 De oplossingen die geëvalueerd werden, zijn vooral scholing en procesveranderingen, met of zonder de inzet
van informatietechnologie.9
Scholing en informatievoorziening
Een systematische review waarin verpleegkundige scholingsprogramma’s vergeleken werden, laat zien dat scholing de kennis en vaardigheden verbetert en dat het aantal medicatietoedienfouten daalt.10 Het
aantal medicatietoedienfouten na het geven van diverse typen scholing (klassikaal, presentaties, zelfstudie) neemt in het algemeen af van 30,8 naar 4,0%. De auteurs stellen echter dat er op basis van deze

onderzoeken geen wetenschappelijk bewijs is om te bepalen welke scholingsvorm of -inhoud het meest bijdraagt aan patiëntveiligheid en het verminderen van het aantal medicatietoedienfouten.10
In Nederland houdt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) risicogestuurd toezicht op ziekenhuizen, inclusief medicatieveiligheid. In 2015 bijvoorbeeld verzond de IGZ waarschuwingsbrieven over het
toedienen van propofol en methotrexaat naar aanleiding van ernstige incidenten bij de toediening van deze geneesmiddelen aan opgenomen patiënten.
Procesveranderingen
Er zijn verschillende mogelijkheden om het proces van medicatietoediening te veranderen.
Storingen voorkomen In een review over de relatie tussen het vóórkomen van storingen bij verpleegkundigen die medicatie aan patiënten verstrekken en medicatietoedienfouten, bleken maatregelen als het
dragen van niet-storenhesjes tijdens de deelronde effectief.11 Het aantal niet-medicatiegerelateerde storingen daalde van 50 naar 34%. Het totaal aantal medicatietoedienfouten nam in twee andere onderzoeken
af van 16,6 naar 2,0% en van 14,6 naar 4,2% (na respectievelijk 12 en 18 maanden), zoals gemeld in een review.12
Ook in deze onderzoeken waren er grote verschillen in de wijze waarop de gegevens verkregen werden en verschillende definities. En sommige maatregelen, zoals het dragen van niet-storenhesjes, werden
door ruim de helft (52,3%) van de verpleegkundigen als verwarrend, warm en lastig te dragen ervaren.13 Dit kwam ook doordat verpleegkundigen het juist als hun taak beschouwen beschikbaar te zijn voor
patiënten die vragen hebben. De niet-storenhesjes kunnen na verloop van tijd ineffectief worden en zelfs averechts werken.12
Dubbelcheck Veel ingevoerd is de dubbele controle (‘dubbelcheck’) tijdens de deelronde, waarbij een tweede verpleegkundige meekijkt bij het bereiden en toedienen van al dan niet risicovolle
geneesmiddelen.9 In de praktijk is er veel variatie in hoe deze dubbelcheck wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld wel of niet onafhankelijk van elkaar de medicatie controleren.14 Behalve verpleegkundigen kan ook
een capabele patiënt een extra controle bij het toedienen van medicatie uitvoeren.5 Of een dubbelcheck medicatietoedienfouten kan voorkomen is onduidelijk, omdat er maar weinig kwantitatieve onderzoeken
zijn uitgevoerd. In een review van 16 studies met slechts 2 kwantitatieve onderzoeken waarin medicatietoedienfouten onderwerp waren, traden significante verminderingen van toedienfouten op van 29,8 naar
21,2% en van 49 naar 41%.15
Etikettering Geneesmiddelnamen kunnen sterk op elkaar lijken. Het onjuist lezen van etiketten of labels die er hetzelfde uitzien of waarvan de geneesmiddelen overeenkomstige namen hebben kan een
oorzaak zijn van medicatietoedienfouten, bijvoorbeeld Lamictal versus Lamisil. Het aanpassen van etiketten en labels kan daarom bijdragen aan de medicatieveiligheid, bijvoorbeeld door LamicTAL c.q.
LamiSIL te schrijven. Er is echter onvoldoende bewijs dat deze ‘tall man lettering’ effectief is.16 Om medicatietoedienfouten te voorkomen is het gebruik van kleurgecodeerde labels, al dan niet voorzien van
pictogrammen, ingevoerd – vooral op hoogrisicoafdelingen, te weten operatiekamers en IC’s.17 Maar voor het ziekenhuisbreed invoeren van deze vorm van labelen ontbreekt voldoende wetenschappelijke
onderbouwing.18
Voor toediening gereedmaken Ad-hocbereiding van intraveneuze preparaten door apothekersassistenten in plaats van verpleegkundigen is effectief in het reduceren van het contaminatierisico. Mooi
onderzoek uit eigen land laat grote verschillen zien in de mate van bacteriële contaminatie van ad-hocbereide injectiespuiten toen verpleegkundigen deze gereedmaakten in de ‘schone werkruimte’ van zes
ziekenhuizen versus dezelfde bewerking in de aseptische bereidingenruimte van de ziekenhuisapotheek.19 Een groter aantal van de door verpleegkundigen gereedgemaakte spuiten en ampullen bevatte diverse
micro-organismen (mediaan: 22%; spreiding: 7-44) dan de spuiten en ampullen die waren bereid in de ziekenhuisapotheek (besmetting: 1%).19 Vaak is de ‘schone werkruimte’ op de verpleegafdeling niet
ingericht om intraveneus toe te dienen geneesmiddelen voor toediening gereed te maken.
Kopen versus bereiden In plaats van voor toediening gereedmaken van parenteraal toe te dienen geneesmiddelen kan aankoop en levering van voorgevulde spuiten en verpakkingen (‘prefilled syringes’,
‘ready-to-use’ of ‘ready-to-administer’) een mogelijkheid zijn medicatietoedienfouten te voorkomen. Deze toedienvormen worden voornamelijk toegepast op hoogrisicoafdelingen. Er zijn geen kwantitatieve
onderzoeken beschikbaar waarin het voorkómen van medicatietoedienfouten is aangetoond.20 Onderzoek in Amerikaanse ziekenhuisapotheken toont bovendien aan dat bij aseptische ad-hocbereidingen van
intraveneuze preparaten voor onmiddellijk gebruik bij 9% van de bereidingen fouten gemaakt zijn.21 Het kopen van kant-en-klare preparaten lijkt dan ook veiliger.
Inzet van informatietechnologie
Scholing of een procesverandering kan worden gecombineerd met informatietechnologie.
Intelligente infuuspompen In ziekenhuizen worden intelligente infuuspompen (‘smartpumps’) gebruikt voor het intraveneus toedienen van geneesmiddelen. Deze bevatten een softwarebibliotheek voor te
gebruiken geneesmiddelen waarin gegevens voor de gebruikelijke dosering, verdunning en toediensnelheid staan. Ingebouwde alarmen waarschuwen voor foutieve gegevensinvoer of afwijkingen buiten
voorgeprogrammeerde standaarden. Slimme infuuspompen kunnen de hoge prevalentie van toedienfouten bij intraveneuze geneesmiddelen (circa 48%),6 verminderen. Mede gezien de prijs worden deze
pompen vooral gebruikt bij het toedienen van hoogrisicogeneesmiddelen en op hoogrisicoafdelingen.
Hoewel intelligente pompen in potentie kunnen bijdragen aan patiëntveiligheid, zijn ook bij het gebruik van deze pompen in onderzoek fouten gemeld die werden veroorzaakt door onjuist gebruik van de pomp
zelf of de software.22 Kwantitatieve gegevens over vermindering van medicatietoedienfouten laten gemengde beelden zien, zonder significante wijzigingen in aantallen toedienfouten.23
Streepjescode Het scannen van de streepjescode op het polsbandje van de patiënt samen met het scannen van de streepjescode op het toe te dienen geneesmiddel (‘bar-coded medication administration’,
BCMA) maakt het mogelijk het voorschrijven, afleveren en toedienen van geneesmiddelen vorm te geven als een zogenaamd gesloten systeem (‘closed loop’). De verpleegkundige scant het geneesmiddel en
de polsband aan het bed van de patiënt, waarna de informatie elektronisch wordt vergeleken met de medicatieopdracht in het elektronisch voorschrijfsysteem. De toediengegevens worden realtime vastgelegd
in het patiëntendossier.
Uit onderzoek blijkt dat het aantal medicatietoedienfouten (tijdfouten uitgezonderd) na invoering van BCMA daalt van gemiddeld 8,6 naar gemiddeld 5,3%.24 Bij gebruik van BCMA is het echter wel
mogelijk om bij een probleem met het systeem een tijdelijke oplossing te gebruiken (‘work-around’).25 Verpleegkundigen die een blokkade ondervinden tijdens BCMA – er ontbreekt bijvoorbeeld een
streepjescode op een geneesmiddel – passen work-arounds toe, met mogelijk medicatietoedienfouten als gevolg.
Robotisering Op hoogrisicoafdelingen worden soms geautomatiseerde afgiftekasten gebruikt. Uitgifte van geneesmiddelen, gebaseerd op het elektronisch patiëntendossier, geschiedt dan vlak bij patiënten. Dit
zou een snellere en veiligere toediening van geneesmiddelen kunnen zijn met minder risico op toedienfouten. Het effect op deze fouten is echter gering. Het merendeel van de onderzoeken meldt geen
wijzigingen in het aantal medicatietoedienfouten, maar een enkel onderzoek toont een daling van deze fouten van 8,9 naar 7,2%.26
De geautomatiseerde afgiftekast bestaat ook in mobiele vorm, waarbij de verpleegkundige tijdens de deelronde de volledige afdelingsvoorraad in een speciale kar bij zich heeft (‘bedside assortment picking’).
Onderzoek in één ziekenhuis laat een daling van medicatietoedienfouten zien van 1,65 naar 0,84%.27
Geen duidelijke aanbeveling
In verscheidene landen is wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar methoden om de veiligheid bij het toedienen van geneesmiddelen in ziekenhuizen te verbeteren. Het aantal gerapporteerde onderzoeken
is echter gering en is veelal monocentrisch uitgevoerd. De resultaten van deze onderzoeken zijn samengevat in tabel 3. Op basis van wetenschappelijk onderzoek is het niet mogelijk een duidelijke aanbeveling
te doen over welke methode het best in Nederlandse ziekenhuizen geïmplementeerd kan worden. Invoering van informatietechnologie lijkt echter veelbelovend.28

Situatie in Nederland
Nederlandse ziekenhuizen verschillen in de wijze waarop geneesmiddelen worden geleverd aan opgenomen patiënten. Deze verschillen zijn zowel logistiek- als softwareafhankelijk. Ziekenhuizen passen
diverse interventies toe om medicatietoedienfouten te voorkomen.
Scholing en nascholing aan artsen en verpleegkundigen hebben de medicatieveiligheid, inclusief de geneesmiddeltoediening, onder de aandacht gebracht. Ziekenhuizen hebben de geneesmiddelprotocollen
aangepast zodat bij het bereiden en toedienen van risicovolle geneesmiddelen een dubbele controle plaatsvindt. Het VMS-programma biedt een aantal voorbeeldprotocollen aan voor het veilig ad hoc bereiden
en gebruiken van parenteraal toe te dienen geneesmiddelen. Recent onderzoek laat echter zien dat slechts een beperkt aantal ziekenhuizen die gestandaardiseerde protocollen daadwerkelijk heeft ingevoerd.29
Ziekenhuizen gebruiken slimme infuuspompen op risicovolle plaatsen als de operatiekamer en de IC. Sommige ziekenhuizen maken gebruik van uitgifterobots op risicovolle afdelingen en een enkel
ziekenhuis doet dat ziekenhuisbreed. In commerciële bedrijven maar ook in enkele ziekenhuisapotheken maken robots steriele bereidingen, in de vorm van voorgevulde, direct te gebruiken spuiten met een
houdbaarheid van enige weken. Dit komt in plaats van de aseptische ad-hocbereidingen die in de ziekenhuisapotheek, satellietapotheken of ‘schone werkruimte’ van de verpleegafdelingen plaatsvinden en die
een houdbaarheid hebben van 24 h.
In Nederlandse ziekenhuizen worden geneesmiddelen voor opgenomen patiënten in een medicijndoos op naam van de patiënt gevuld in de ziekenhuisapotheek of in satellietapotheken op de
verpleegafdelingen. Er is weinig vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de impact van de methode van het vullen van geneesmiddelen naar afdeling, bijvoorbeeld centraal vullen versus satellietapotheek, op
toedienfouten. Ook hier kunnen we geen sluitend bewijs leveren over welke methode het meest bijdraagt aan medicatieveiligheid.
Informatie van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers leert dat in acht Nederlandse ziekenhuizen BCMA aan het bed plaatsvindt. Een van deze ziekenhuizen gebruikt het concept van bedsideassortment-picking. In een groter aantal ziekenhuizen wordt gewerkt met het handmatig vastleggen van medicatietoediening in het ziekenhuisinformatiesysteem. Enkele ziekenhuizen in Nederland werken met

elektronische medischmanagementsystemen. Hierbij is het voorschrijven, monitoren en toedienen van geneesmiddelen volledig in het softwareprogramma geïncorporeerd.
Mogelijk is MedEye een interessante oplossing of deeloplossing (https://nl.medeye.io/demo). Dit is een verplaatsbaar kastje dat aan het bed van de patiënt losse, uit de verpakking genomen geneesmiddelen
scant. Via beeldherkenning controleert Medeye de geneesmiddelen en de dosering. Het kastje bevat software en een scansysteem dat geneesmiddelen herkent, verifieert en vastlegt in het patiëntendossier. Op
dit moment wordt in vier Nederlandse ziekenhuizen een proef gedaan met dit systeem. MedEye is nog te kort beschikbaar om een wetenschappelijk uitspraak te kunnen doen over het effect op het voorkómen
van medicatietoedienfouten.
Enige ziekenhuizen in Nederland experimenteren met het in eigen beheer houden van geneesmiddelen door de patiënt. Het effect hiervan is vooralsnog niet bewezen.

Conclusie
Medicatietoedienfouten komen dagelijks voor in Nederlandse ziekenhuizen en er is veel aandacht voor het voorkómen hiervan. Interventies op het gebied van scholing (gestandaardiseerde
bereidingsvoorschriften voor ad-hoctoedieningen, scholing bij invoering nieuwe technieken), procesveranderingen (niet-storenhesjes, bewustwording) of het invoeren van informatietechnologie (intelligente
infuuspompen, streepjescodes scannen bij het toedienen van geneesmiddelen) zijn ontwikkeld of nog in ontwikkeling. Voor elk van deze interventies ontbreekt echter sluitend wetenschappelijk bewijs voor de
effectiviteit en daarom is het onmogelijk de kansrijkste interventie te noemen.
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