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sAmEnVAtting

Voor het toepassen van individuele farmacotherapie, hebben medici een toenemend 
aantal gegevens tot hun beschikking waaronder farmacogenetica. Met behulp van 
farmacogenetica kan onder andere een voorspelling worden gedaan over de enzymca-
paciteit van patiënten voor het omzetten van geneesmiddelen in metabolieten. Echter, 
voor individuele farmacotherapie zijn zowel externe als interne factoren (waaronder 
farmacogenetica) van belang. Beide dienen door de arts in overweging genomen te 
worden. In hoofdstuk 2.1. wordt het belang van individuele farmacotherapie en waak-
zaamheid voor verandering in externe factoren geïllustreerd aan de hand van een 
casus. In de casus wordt een onverwachte toename in de plasmaconcentratie van het 
antipsychoticum clozapine geobserveerd aan de hand van spiegelcontroles. Terwijl de 
dosering van het geneesmiddel verlaagd wordt, neemt de geneesmiddelspiegel toe. 
Het blijkt dat deze discrepantie waarschijnlijk veroorzaakt wordt door veranderingen in 
het rookgedrag van de patiënt. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2.2. dieper ingegaan op 
de relatie tussen genetische verschillen in het cytochroom P450 2D6 enzym (CYP2D6) 
en geobserveerde activiteit van dit enzym. Wanneer deze twee niet met elkaar in 
overeenstemming zijn, wordt wel gesproken van fenoconversie. We vonden dat leeftijd 
(60-75 jaar vs. >75 jaar) en geslacht geen verhoogt risico gaven op fenoconversie in 
de zin van minder geobserveerde enzym activiteit dan voorspeld. Echter, mannen die 
behandeld werden met venlafaxine, hadden meer kans op een hogere geobserveerde 
enzym activiteit dan op basis van genetische eigenschappen zou worden verwacht. Dit 
betroffen vooral observaties waarbij de genetische eigenschappen een ‘intermediate 
metabolizer’ (IM) fenotype voorspelden. Hiervan uitgaande, zouden bij patiënten met 
het IM genotype, doseringsaanpassingen voor venlafaxine op basis van een hogere 
leeftijd niet geïndiceerd zijn. Anderzijds konden ‘poor metabolizer’ (PM) fenotypes be-
trouwbaar voorspeld worden op basis van het genotype. Daarbij werd er ook een lagere 
response op het antidepressivum gevonden onder zowel PM genotypes als fenotypes. 
Dit verschil was significant op basis van de ‘Hamilton Rating Scale for Depression’, 
maar niet wanneer dit op de ‘Montgomery Åsberg Depression Rating Scale’ gemeten 
werd. Concluderend kan gesteld worden dat genotyperen voor CYP2D6 onder ouderen 
betrouwbare informatie geeft over het PM fenotype, maar niet over het IM fenotype. 
PMs lopen mogelijk een risico op een lagere response. Het is daarom belangrijk dat 
geneesmiddelspiegels van PMs nauwkeuring worden gemonitord, zodat deze binnen 
het therapeutische venster blijven. 

  Huidige monitoring van geneesmiddelspiegels vindt plaats door middel van 
bloed wat via een venapunctie verkregen wordt. Voor het individualiseren van deze 
monitoring wordt in dit proefschrift een patiëntvriendelijker alternatief beschreven. 
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Dit alternatief betreft bloedafname door middel van een vingerprik waarbij zogeheten 
‘dried blood spots’ (DBS) worden verzameld op een stukje papier. Een klein stukje van 
dit papier met daarop de gedroogde druppels bloed kan worden geanalyseerd om de 
concentratie van verschillende antidepressiva te bepalen. Naast dat DBS meer patiënten 
comfort bieden, zijn er ook andere voordelen aan verbonden. Zo is de stabiliteit van het 
geneesmiddel vaak hoog, waardoor er een langere tijd tussen bloedafname en analyse 
beschikbaar is. Daarbij brengt gedroogd bloed geen risico op besmettingen met zich 
mee en daarom kan het via de reguliere post verstuurd worden. Dit maakt dat patiënten 
niet meer naar een prikpunt hoeven toe te gaan voor bloedafname, maar dat dit bij 
de psychiater of bij de patiënt thuis kan plaatsvinden. In hoofdstuk 3.1 en 3.2. worden 
de resultaten van de analytische validatie van een DBS methode voor de analyse van 
tricyclische antidepressiva evenals venlafaxine (VFX) en O-desmethylvenlafaxine (ODV) 
beschreven. De methode maakt gebruik van vloeistofchromatografie gecombineerd 
met massaspectrometrie. De validatie werd uitgevoerd ten opzichte van internationale 
richtlijnen. Voor de stoffen amitriptyline, nortriptyline, imipramine, desipramine, VFX 
en ODV, werd er aan de in richtlijnen gestelde criteria voldaan, maar voor clomipra-
mine (CMP) en desmethylclomipramine (DCMP) moest de kwantificatielimiet omhoog 
worden bijgesteld van 20 naar 40 µg/L. In hoofdstuk 3.3. worden de resultaten van de 
klinische validatie van de DBS methoden beschreven. Hiervoor werden 162 gepaarde 
plasma en DBS monsters van patiënten verzameld en geanalyseerd. De in hoofdstuk 
3.1. en 3.2. gevonden aanwijzingen op een proportioneel verschil tussen plasma en DBS 
concentraties werd met deze analyse bevestigd. We vonden dat voor het uitdrukken 
van DBS als plasma concentratie, een correctiefactor nodig was van respectievelijk: 1.22, 
0.80, 0.65, 0.84 en 0.78 voor amitriptyline (ATP), nortriptyline (NTP), DCMP, VFX en ODV. 
Deze factoren werden berekend op basis van ‘Passing and Bablok’ regressie analyse. 
Voor CMP kon geen betrouwbare factor worden berekend door de hogere mate van 
spreiding in de uitkomsten. Verder onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak is van deze 
spreiding. Op basis van gemeten kaliumconcentraties van de DBS, werden aanwijzingen 
gevonden dat de gevonden factor voor ATP mogelijk beïnvloed wordt door variatie van 
het hematocriet in het bloed. Het wordt daarom aanbevolen verder onderzoek van deze 
factor uit te voeren in een grotere patiëntengroep. De gevonden correctiefactoren wer-
den vervolgens toegepast op de gegevens waarna de klinische interpretatie van analyse 
gebaseerd op plasma en DBS vergeleken werden. Voor de somspiegel van ATP & NTP, 
NTP, en de somspiegel van VEN & ODV kwamen de adviezen overeen in >96% van de 
gevallen. Wederom bleven de resultaten voor de somspiegel van CMP & DCMP, met een 
overeenkomst van 75% achter ten opzichte van de overige geneesmiddelen. Om een 
duidelijke grens te stellen voor wat een acceptabel verschil tussen plasma en op DBS 
gebaseerde plasmaconcentraties zou zijn, werden er met behulp van een ‘Monte Carlo’ 
simulatie grenzen berekend op basis van de grenzen voor juistheid en precisie, welke 
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vermeld staan in internationale richtlijnen. In de simulatie werden 10.000 methoden 
vergelijkingen gesimuleerd om tot een uitkomst te komen. Een verschil van >36% voor 
individuele verschillen tussen plasma en op DBS gebaseerde plasmaconcentraties werd 
gevonden in niet meer dan 5% van de monsters. Dit betrof de grens voor concentraties 
welke boven het concentratieniveau van de kwaliteitscontrole op lage concentraties 
liggen. Voor concentraties tussen de kwantificatielimiet en het lage concentratieniveau, 
werd een verschil van >48% voor individuele verschillen tussen plasma en op DBS 
gebaseerde plasmaconcentraties in niet meer dan 5% van de monster gevonden. Deze 
grenzen werden toegepast op additionele monsters van NTP en de uitkomsten van de 
verschillen tussen plasma en op DBS gebaseerde plasmaconcentraties vielen binnen de 
grenzen. Het wordt aanbevolen dat criteria voor acceptatie van methoden vergelijkingen 
die gebruikt worden voor ‘therapeutic drug moniotoring (TDM)’ worden opgenomen in 
richtlijnen. Deze criteria zouden duidelijkheid moeten geven over de mate van klinische 
vergelijkbaarheid en de verschillen tussen gemeten concentraties. Voor dit laatste kun-
nen de criteria die in dit proefschrift berekend werden, worden gebruikt. 

In hoofdstuk 4 van dit proefschrift worden economische evaluaties van farmacogene-
tische testen bestudeerd. Hoofdstuk 4.1. van dit proefschrift beschrijft een systematische 
review met als doel uitkomsten, kwaliteit en tekortkomingen in kaart te brengen van 
reeds gerapporteerde economische evaluaties. Het bleek dat in het afgelopen decen-
nium het aantal studies en de rapportage van kwaliteitsindicatoren was toegenomen. 
Om toekomstige studie te verbeteren werd aanbeveling gedaan tot het opnemen van 
een brede range aan kosten voor de farmacogenetische test in de analyse. Daarbij werd 
aanbeveling gedaan om gelijke kosten op te nemen voor de geneesmiddelen welke 
vergeleken worden in een gevoeligheidsanalyse, zodat de intrinsieke waarde van de 
farmacogenetische test vastgesteld kan worden. Het gebrek aan robuust klinisch bewijs 
van de effecten van farmacogenetische testen werd geïdentificeerd als een belangrijke 
tekortkoming van de meeste economische evaluaties. Kosteneffectiviteitsanalyses naar 
CYP enzymen in combinatie met psychotrope middelen werden niet gevonden. Niet-
temin is de relatie tussen een hoge exposure aan nortriptyline en genetische variaties 
in het CYP2D6 enzym een goed gedocumenteerde relatie. Er bestaan nationale en 
internationale richtlijnen voor het aanpassen van de dosering op basis van genetische 
variaties, maar niet voor wanneer er getest moet worden om deze informatie te verkrij-
gen. Om te bestuderen of routinematig genotyperen voorafgaand aan de behandeling 
met nortriptyline kosteneffectief is, werd er een kosteneffectiviteitsmodel gemaakt. 
Dit model wordt beschreven in hoofdstuk 4.2. van dit proefschrift. In het model werd 
een screening voor CYP2D6, als aanvulling op TDM, in een patiëntenpopulatie van 
ouderen die gehospitaliseerd was vanwege depressie, gesimuleerd. De kosten voor 
het genotyperen werden gebaseerd op het testen voor vijf varianten van het CYP2D6 
gen (~€200 per test). Van deze varianten waren klinische effecten bestudeerd in een 
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farmacokinetisch model. Op basis van het economische model kon geconcludeerd 
worden dat genotyperen niet kosteneffectief is (€50 000 per gewonnen levensjaar in 
goede gezondheid), behalve wanneer de kosten voor het genotyperen verlaagd wer-
den naar €40 per test. Het was opmerkelijk dat wanneer doseringsverlagingen voor 
IMs werden opgenomen in het model, de kosteneffectiviteit van genotyperen afnam. 
Dit werd veroorzaakt door het relatief hoge risico op het tot expressie brengen van 
een EM fenotype in de IM genotypegroep, waardoor een te lage dosering aan deze 
patiënten werd gegeven. Het werd aangenomen dat deze lage dosering ook tot een 
lagere effectiviteit van het antidepressivum zou leiden, waardoor deze patiënten een 
lagere kwaliteit van leven hadden, wat het verschil in kosteneffectiviteit veroorzaakte. 
Onze uitkomsten bevatten onzekerheden wat voornamelijk veroorzaakt wordt door 
het gebrek aan robuust klinisch bewijs wat aantoont dat genotyperen daadwerkelijk 
voor een betere dosering van nortriptyline kan zorgen. Het is daarom belangrijk dat de 
effecten van genotyperen worden onderzocht waarbij er weinig kans op vertekening 
van de resultaten is. Voor dergelijk onderzoek wordt gerandomiseerd gecontroleerd 
onderzoek nog steeds beschouwd als de gouden standaard en een dergelijk onderzoek 
werd ontworpen en wordt uitgevoerd. Het ontwerp van de  ‘CYp Screening Elderly’ stu-
die wordt beschreven in hoofstuk 4.3. De inclusie van patiënten ging van start in 2013. 
Op het moment dat dit proefschrift geschreven wordt, gaat de inclusie van patiënten in 
dit onderzoek nog steeds door. De resultaten van dit onderzoek zullen besluitvormers 
en clinici informeren over de toegevoegde waarde van genotyperen voor CYP2D6 onder 
ouderen welke starten met venlafaxine of nortriptyline. 

Concluderend werden in dit proefschrift diverse strategieën voor het optimaliseren 
van farmacotherapie met psychotrope middelen beschreven. DBS analyse werd gebruikt 
voor TDM van nortriptyline en venlafaxine in de CYSCE studie en door deze DBS analyse 
was het mogelijk TDM van een nationale trial met meerdere centra in één laboratorium 
uit te voeren. Gebaseerd op een farmacoeconomisch model werd geconcludeerd dat 
genotyperen als aanvulling op TDM niet kosteneffectief (€50 000 per gewonnen levens-
jaar in goede gezondheid) was voor de huidige kosten, maar wel wanneer de kosten 
verlaagd werden naar €40 per test. De uitkomsten bevatten echter substantiële onze-
kerheid. De verwachte uitkomsten van de CYSCE trial, zullen in de nabije toekomst deze 
onzekerheid aanzienlijk kunnen verminderen. Met het oog op de toekomst zal door 
de ontwikkelingen in de technologie die beschikbaar is voor genetische analyses, de 
toenemende kennis van de relatie tussen genotype en fenotype en het betrekken van 
meerdere genen in het voorspellen van fenotypes, precisiegeneeskunde op basis van 
genetisch eigenschappen steeds dichter bij komen. Er is echter verder onderzoek nodig 
om de (logistieke) knelpunten die implementatie van farmacogenetica in de weg staan 
te identificeren en op te lossen. Daarbij is harmonisatie nodig omtrent indicatiestelling 



Samenvatting 213

voor het uitvoeren van farmacogenetische testen, het aantal te bepalen genetische 
variaties en de manier van rapporteren en vastleggen van de genetische informatie. 






