Praktijkprikkel 7-2019
Onderdosering Faslodex®!

Recent ontving het Portaal voor Patientveiligheid (het Portaal) 3 meldingen die een foutieve dosering
van Faslodex® (fulvestrant) betreffen. Dit geneesmiddel dient voorgeschreven te worden in een
dosering van 1x per maand 500 mg met een aanvullende dosis van 500 mg 2 weken na de eerste
dosis. De dosis van 500 mg bestaat uit twee injecties (één in elke bil) van 250 mg per stuk.
De dosering staat vast, er vindt geen aanpassing plaats op basis van nier- of leverfunctie, leeftijd e.d.
Casus
Patiënt ontving Faslodex® in een verpakking van 2 spuiten. Op het etiket stond vermeld "eens per 4
weken 1 injectie". Dit had moeten zijn "eens per 4 weken 2 injecties (in iedere bil 1 injectie)". Bij de
eerste uitgifte zijn herhaalrecepten geleverd en hierop staat dezelfde dosering vermeld. De huisarts
diende viermaal één injectie per keer toe, bij de 5e keer is de fout ontdekt.
Controles zijn bij elke aflevering wel uitgevoerd (2e assistente en apotheker aan het eind van de dag)
De fout is hierbij niet opgemerkt.
De twee andere incidenten betreffen eenzelfde fout. Bij alle incidenten ontbreekt duidelijke
doseerinformatie op het recept. In één melding werd beschreven dat er een verpakking werd
afgeleverd waarin één injectie zit. Volgens informatie van de Kennisbank zijn er verpakkingen met
één (dit betreft de parallel-verpakking) of twee injecties in de handel. Een verpakking met twee
injecties geeft mogelijk een kleinere kans op fouten.
Op basis van de maatregelen die apothekers namen om herhaling te voorkomen, adviseert het
Portaal u het volgende:
•
•
•

Maak afspraken met specialisten over het vermelden van de dosering van Faslodex® op het
recept. Bijvoorbeeld: "eens per 4 weken 2 injecties, in iedere bil 1 injectie van 250 mg".
Onderzoek of een standaard tekst opgenomen kan worden in een voorgedefinieerd recept of
een afleveretiket.
Vermijd verpakkingen met 1 injectie. Indien u een 1 stuks-verpakking in het assortiment
opneemt, overweeg om 2 verpakkingen bij elkaar te verpakken.

