Inhoudelijke herziening Dubbelmedicatiebestand 2011-2012
Naar aanleiding van meldingen uit de praktijk heeft het GIC in 2011 een voorstel gemaakt voor
herziening van de inhoud van het Dubbelmedicatiebestand in de G-Standaard. Dit voorstel is
voorgelegd aan de Gebruikersraad Ziekenhuizen en de Gebruikersraad Openbaar Apothekers van ZIndex en aan enkele praktijkapothekers. Op basis van de ontvangen reacties heeft het GIC in de GStandaard van april 2012 enkele inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd in het Dubbelmedicatiebestand
in de G-Standaard. Een overzicht van deze wijzigingen vindt u in tabel 1. Meer informatie over de
achtergrond van deze wijzigingen is op verzoek verkrijgbaar bij de helpdesk van het GIC, tel .nr. 0703737377, e-mail gic@knmp.nl.
TABEL 1: INHOUDELIJKE WIJZIGINGEN IN HET DUBBELMEDICATIEBESTAND IN DE G-STANDAARD
Soort
wijziging

Dubbelmedicatiegroep

Inhoud
Dubbelmedicatiegroep

Wijziging

263 - ANTIVIRALE
MIDDELEN,
LOKAAL, naam
gewijzigd in:
ANTIVIRALE
MIDDELEN,
LOKAAL BIJ HPV
1313 - ANTIVIRALE
MIDDELEN,
LOKAAL BIJ
HERPESINFECTIES

Antivirale middelen die
lokaal worden
toegepast bij
aandoeningen
veroorzaakt door
Humaan
Papillomavirus (HPV)
Antivirale middelen die
lokaal worden
toegepast bij
aandoeningen
veroorzaakt door
Herpes Simplexvirus
Thiazidediuretica

Nieuw

Wijziging

Nieuw

Wijziging

196 – DIURETICA,
naam gewijzigd in
THIAZIDEN
1314 LISDIURETICA

29 – HYPNOTICA
EN SEDATIVA

Lisdiuretica

Hypnotica en sedativa,
m.u.v. barbituraten

Relaties met
andere dubbelmedicatiegroepen
Geen

Geen

Relatie met groep
1314 –
LISDIURETICA
Relatie met groep
196 - THIAZIDEN

Relatie met groep
346ANXIOLYTICA
(N05B)(is niet
gewijzigd)

Wat is er gewijzigd?

Middelen die voor een
verschillende indicatie worden
toegepast, geven nu onderling
geen signaal meer. De lokale
antivirale middelen waren
eerst in één groep
opgenomen, en zijn nu
gesplitst in een groep voor
HPV en een groep voor HSV.

Combinatie van een thiazideen een lisdiureticum geeft nu
een signaal dat de combinatie
rationeel kan zijn, als DM 9
aan staat (als DM 9 uit staat,
komt er geen signaal meer).
Thiazide-en lisdiuretica waren
eerst in één groep
opgenomen. Deze groep is
gesplitst in een groep voor
thiaziden en een groep voor
lisdiuretica. Tussen beide
groepen is een relatie
aangebracht.
Combinatie van een
barbituraat met een ander
sederend middel, bijvoorbeeld
een benzodiazepine, geeft
geen signaal meer. In de
groep Hypnotica en sedativa
waren nog barbituraten
gekoppeld. Deze zijn
ontkoppeld.
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Soort
wijziging

Dubbelmedicatiegroep

Inhoud
Dubbelmedicatiegroep

Relaties met
andere dubbelmedicatiegroepen
Geen

Wijziging

257 – IMMUNOSUPPRESSIVA

Diverse
immunosuppressiva
(het is momenteel niet
mogelijk om voor deze
middelen “bewaking op
maat” te creëren voor
wat betreft
(pseudo)dubbelmedicatie)

Wijziging

107 JICHTMIDDELEN
(ONDERHOUD)

Wijziging

45 – COLCHICINE

Geneesmiddelen die
als onderhoudstherapie
worden toegepast bij
jicht: allopurinol,
benzbromaron en
probenecide
Colchicine

Wijziging

226 - NICOTINEONTWENNINGSMIDDELEN

Middelen die worden
toegepast bij
tabaksverslaving

Geen

Wijziging

116 - OPIOIDEN
(ONDERHOUD EN
ANAESTHESIE)

Relatie met groep
1320 OPIOIDEN
(NOODMEDICATIE)

Nieuw

1320 - OPIOIDEN
(NOODMEDICATIE)

Opioïden die als
onderhoudsmedicatie
of bij anesthesie
worden toegepast en
die niet als
noodmedicatie worden
toegepast
Opioïden die als
noodmedicatie worden
toegepast bij
doobraakpijn en soms
ook als
onderhoudsmedicatie

Relatie met groep
45 COLCHICINE

Relatie met groep
107 – JICHTMIDDELEN
(ONDERHOUD)

Relatie met groep
116 - OPIOIDEN
(ONDERHOUD
EN
ANAESTHESIE)

Wat is er gewijzigd?

Methotrexaat voor parenteraal
gebruik toegevoegd
(methotrexaat oraal was al in
deze groep opgenomen). Nu
geeft parenteraal toegediend
methotrexaat hetzelfde
pseudodubbelmedicatiesignaal als oraal toegediend
methotrexaat bij combinatie
met middelen uit deze groep.
Combinatie van allopurinol
met een ander middel voor
onderhoudstherapie bij jicht
heeft nu het signaal dat de
combinatie meestal niet
rationeel is (was: geen
signaal). Combinatie van
colchicine met een jichtmiddel
voor onderhoudstherapie
geeft nu een signaal dat de
combinatie rationeel kan zijn
(DM 9) of geen signaal (als
DM 9 uit staat). Dit was: geen
signaal, onafhankelijk van het
aan of uit staan van DM 9.
Allopurinol is verhuisd van een
eigen groep naar een groep
met andere jichtmiddelen die
worden toegepast als
onderhoudstherapie.
Varenicline, bupropion en
nortriptyline zijn toegevoegd
(nicotine was al in deze groep
opgenomen) Combinatie van
deze middelen die worden
toegepast bij tabaksverslaving
geeft nu een signaal. De
naam van groep 226 is
gewijzigd van NICOTINE in
NICOTINEONTWENNINGSMIDDELEN.
Bij combinatie van een middel
dat als noodmedicatie kan
worden toegepast en een
middel dat alleen als
onderhoudstherapie wordt
toegepast komt nu een
signaal dat de combinatie
rationeel kan zijn als DM 9
aan staat (als DM 9 uit staat,
komt er geen signaal meer).
Groep 116 – OPIOIDEN
gesplitst in een groep voor
middelen die als
onderhoudsmedicatie of bij
anesthesie worden toegepast
en een groep voor middelen
die als noodmedicatie bij
doorbraakpijn en soms ook als
onderhoudsmedicatie worden
toegepast.
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Soort
wijziging

Dubbelmedicatiegroep

Inhoud
Dubbelmedicatiegroep

Wijziging

143 –
PROSTAGLANDINES
(GYNAECOLOGIE)
4 - ACE-REMMERS
EN ALISKIREN

Prostaglandines die
worden toegepast in de
verloskunde/gynaecologie.
ACE-remmers en
aliskiren

Nieuw

1319 ANGIOTENSINE-2ANTAGONISTEN
EN ALISKIREN

Angiotensine-2antagonisten en
aliskiren

Nieuw

1316 –
PNEUMOKOKKENVACCIN
1317 – DTPVACCIN

Verschillende
pneumokokkenvaccins

Geen

Verschillende DTPvaccins

Geen

Vervallen

881 - VETTEN,
PARENTERAAL

Geen

Wijziging

152 - RETINOL

Vetten die worden
toegepast in
bijvoorbeeld
parenterale voeding
Retinol

Nieuw

1315 - VITAMINE
B6
1318 – ZOETHOUT
(EXTRACT)

Pyridoxine

Geen

Zoethout

Geen

Wijziging

Nieuw

Nieuw

Relaties met
andere dubbelmedicatiegroepen
Geen

Wat is er gewijzigd?

Relatie met groep
1319 ANGIOTENSINE2-ANTAGONISTEN EN
ALISKIREN
Relatie met groep
4 - ACEREMMERS EN
ALISKIREN

Combinatie van een ACEremmer en een angiotensine2-antagonist geeft nu een
signaal dat de combinatie
rationeel kan zijn als DM 9
aan staat (als DM 9 uit staat,
komt er geen signaal meer).
Groepsnaam van groep 4
gewijzigd van ACEREMMERS EN
ANGIOTENSINE-2ANTAGONISTEN in ACEREMMERS EN ALISKIREN.
Angiotensine-2-antagonisten
verhuisd naar een eigen groep
en aliskiren hier ook aan
toegevoegd.
Nieuwe groepen gemaakt
voor vaccins met dezelfde
indicatie die niet onderling
uitwisselbaar zijn. Zo kan bij
een vervolgvoorschrift (binnen
een bepaalde tijd) worden
nagegaan of het juiste product
is gekozen. Let op: er komt
alleen een signaal als de
medicatie nog als actief in het
zorginformatiesysteem staat.
Bij combinaties van
parenterale vetten komt er
geen signaal meer.
Groep laten vervallen.
Combinaties met
handelsproducten met
parenteraal retinol geven geen
signaal meer.
Retinol parenteraal uit de
groep verwijderd.
Bewaking op dubbelmedicatie
van pyridoxine toegevoegd.
Bewaking op
(pseudo)dubbelmedicatie voor
producten met
zoethout(extract) als
werkzaam bestanddeel
toegevoegd. Het gaat in dit
geval niet om onjuiste
behandeling van een
bepaalde indicatie, maar om
het farmacologisch effect,
m.n. de bijwerkingen van
glycyrrhetinezuur.

Geen

Misoprostol tablet 200 ug
toegevoegd vanwege off-label
toepassing in de verloskunde.
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TABEL 2: INHOUDELIJKE WIJZIGINGEN IN HET DUBBELMEDICATIEBESTAND IN DE G-STANDAARD
ZONDER GEVOLGEN VOOR DE PRAKTIJK
Soort
wijziging

Dubbelmedicatiegroep

Inhoud
Dubbelmedicatiegroep

Vervallen

362 METHOTREXAAT

Methotrexaat

Relaties met
andere dubbelmedicatiegroepen
Geen

Vervallen

115 - OPIOIDE
ANAESTHETICA

geen

Geen

Vervallen

8 - ALLOPURINOL

Allopurinol

Geen

Wat is er gewijzigd?

In het verleden was een
aparte groep voor
methotrexaat gemaakt, om
dubbelmedicatie met
methotrexaat te signaleren.
Inmiddels vindt deze
signalering plaats via groep
383-FOLIUMZUURANTAGONISTEN en groep
257 – IMMUNOSUPPRESSIVA. Een aparte
groep voor methotrexaat is
daarom niet meer nodig.
Deze groep laten vervallen,
omdat er geen items meer
aan gekoppeld waren.
Opioiden die in de
anaesthesie worden gebruikt,
zijn gekoppeld in DM-groep
116 - OPIOIDEN
(ONDERHOUD EN
ANAESTHESIE).
Allopurinol is verhuisd van een
eigen groep naar een groep
met andere jichtmiddelen die
worden toegepast als
onderhoudstherapie.
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