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Praktijkprikkel Voorschrijven medicatie voor het ongeboren kind
Soms heeft een neonaat vlak na de geboorte een geneesmiddel of vaccin nodig dat niet aanwezig is
op de afdeling van het ziekenhuis. Binnen de normale receptgang waarbij wordt voorgeschreven op
patiëntnaam is dit niet eenvoudig te realiseren. Dit kan tot een incident leiden zoals blijkt uit
onderstaande melding.
Melding

Op de afdeling verloskunde ligt een HBsAg-positieve vrouw die op het punt staat te bevallen. Om
ervoor te zorgen dat de neonaat binnen twee uur na de geboorte hepatitis B-vaccin en hepatitis Bimmunoglobuline toegediend krijgt, heeft de arts Engerix-B Junior en HepBQuin op naam van de
moeder voorgeschreven. De apotheek levert de gevraagde middelen op naam van de moeder af.
Vervolgens dient een verpleegkundige het vaccin en het immunoglobuline toe aan de moeder.
Analyse

Een aantal zaken is misgegaan.
• Het vaccin en het immunoglobuline zijn niet voorgeschreven op naam van de persoon die het
geneesmiddel moet krijgen.
• De apothekersassistent merkt niet op dat aan een volwassene Engerix-B Junior is
voorgeschreven.
• De verpleegkundige dient het vaccin en het immunoglobuline toe aan de moeder.
Vraag aan de ziekenhuisapothekers

Om van elkaar te leren ontvangt VMI graag uw antwoord op onderstaande vraag. VMI zal vervolgens
de resultaten geanonimiseerd aan u terugkoppelen in de Praktijkprikkel Extra.
Hoe wordt in uw ziekenhuis een geneesmiddel of vaccin voorgeschreven en afgeleverd dat niet op
voorraad op de afdeling aanwezig is en dat bedoeld is voor een neonaat die dit vlak na geboorte
toegediend moet krijgen?
Uw antwoord kunt u sturen naar vmi@ivm.nl.

Interessante informatie?
Zelf deze Praktijkprikkel ontvangen?
Meer weten over het IVM?

Stuur deze Praktijkprikkel door naar een collega.
Is deze Praktijkprikkel doorgestuurd en wil je deze ook
ontvangen? Meld je dan aan op onze website.
Informatie over e-learnings, nascholingen, FTOwerkmateriaal, nieuwe geneesmiddelen en ander
belangrijk nieuws over medicatieveiligheid? Schrijf je dan
in voor onze nieuwsbrief.
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