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ba s s chou w e n be rg

Farmacogenetica: dagelijkse praktijk of 
sciencefiction?

Stelt u zich een spreekuur voor van een internist zoals ik, 
maar het kan eigenlijk net zo goed het spreekuur zijn van 
welke andere arts dan ook. In mijn spreekuur zie ik patiënt 
a  en b  die beiden exact dezelfde ziekte hebben. Ze zijn alle-
bei van hetzelfde geslacht, zijn nagenoeg even oud, hebben 
geen andere ziektes of geneesmiddelen. Ook hebben ze 
dezelfde lengte en gewicht. Ik geef ze allebei hetzelfde ge-
neesmiddel in dezelfde dosering en zie ze een aantal weken 
later terug om het effect te evalueren. Bij patiënt a  werkt 
het middel prima en is de behandeling geslaagd. Bij patiënt 
b  is dat helaas niet het geval. Hoe is dit te verklaren? Dit is 
deels terug te voeren op genetische verschillen, waarover 
verderop meer. De waarheid is echter dat de belangrijkste 
reden waarom medicijnen bij de ene patiënt wel werken en 
de andere niet, is dat de ene patiënt ze wel en de ander ze 
niet consequent inneemt.1

Voordat we verder ingaan op de invloed van genetische 
verschillen moet worden benoemd dat het wel of niet in-
nemen van geneesmiddelen bespreekbaar moet worden 
gemaakt met de patiënt, voordat allerlei dure genetisch 
bepalingen worden gedaan. Het behandelen van patiënten 
vraagt teamwork en dan bedoel ik dat de patiënt en arts 
een team vormen. Het is zinloos een recept uit te schrijven 
zonder dat er wordt nagegaan of de patiënt bereid is het 
geneesmiddel te nemen en de bijwerkingen te accepteren. 
Het komt niet zelden voor dat we patiënten met ernstig 
verhoogde bloeddruk waarvoor zij al meerdere genees-
middelen hebben, in het ziekenhuis opnemen om de pillen 
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onder toezicht te laten innemen. Regelmatig zien we dan 
een (te) lage bloeddruk.

Maar nu terug naar het basisprobleem: we weten dat 
verschillende patiënten verschillend reageren op genees-
middelen. Dit geldt zowel voor de beoogde werking als 
voor bijwerkingen. Vooral de zogenaamde idiosyncrati-
sche reacties – onvoorspelbare en vaak ernstige reacties 
op een geneesmiddel – treden slechts bij een zeer beperkt 
aantal patiënten op. Zou het niet mooi zijn als we de kans 
op zo’n reactie van tevoren konden voorspellen, net zoals 
de kans dat een geneesmiddel niet werkzaam is? Uitgere-
kend dat was de belofte die inmiddels zo’n twintig jaar ge-
leden werd gedaan door de genetica. Het vooruitzicht was 
dat we van elke patiënt eerst zijn genetisch profiel zouden 
vaststellen alvorens het juiste, op maat gesneden genees-
middel voor te schrijven. In de praktijk is hier nog niet veel 
van terechtgekomen. Na de aanvankelijk eufore stemming 
over de toekomst van de farmacogenetica en de daarop-
volgende scepsis is er vooral de laatste paar jaar echt voor-
uitgang geboekt waardoor farmacogenetica, inmiddels 
geëvolueerd naar farmacogenomics, een plaats begint te 
krijgen in de spreekkamer.2 

far macogenetica

Wat is farmacogenetica eigenlijk? De farmacogenetica is 
de wetenschap die onderzoekt in welke mate variaties in 
het erfelijk materiaal – dna  – leiden tot een variatie in de 
werking van geneesmiddelen. Single nucleotide polymor-
phism – afgekort als snp  – betreft variaties op één plek in 
het dna, eigenlijk een soort ingebouwd foutje. Sommige 
van dit soort variaties komen heel zelden voor maar andere 
redelijk frequent. Hoe vaak ze voorkomen kan geografisch 
verschillen: sommige variaties komen bijvoorbeeld meer 
voor bij mensen van het Aziatische ras. Deze variaties erft 
men van zijn ouders, net zoals de bloedgroep. Afhankelijk 
van het feit of één van de ouders, of allebei de variatie zelf 
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ook hebben, zijn er drie mogelijkheden: men heeft de vari-
atie helemaal niet, men heeft de variatie enkel of men heeft 
de variatie dubbel (van zowel vader als moeder).

In onderzoek kan vervolgens worden aangetoond of de 
variatie (enkel of dubbel) invloed heeft op de gevoeligheid 
voor (bij)werkingen van medicijnen. Zo is het bekend dat 
bij bepaalde variaties in het dna  grote verschillen kun-
nen ontstaan in de beschikbaarheid en de activiteit van 
enzymen in de lever die betrokken zijn bij de afbraak van 
geneesmiddelen. Dit zijn de zogenaamde cyp-enzymen 
behorende tot het cytochroom p450. We spreken ook wel 
van zogenaamde slow en slow metaboliser; mensen met 
deze variaties breken bepaalde geneesmiddelen heel snel 
(rapid metabolisers) af, terwijl anderen dit juist erg lang-
zaam doen (poor metabolisers). De eerste groep zou dan 
juist meer van het geneesmiddel moeten nemen voor het-
zelfde effect en de laatste juist minder en heeft een grotere 
kans op vervelende bijwerkingen. Dat is dan ook het doel 
van een farmacogenetische analyse: het selecteren van het 
juiste geneesmiddel, in de juiste dosering voor de juiste pa-
tiënt (personalised medicine).

Waarom heeft het zo lang geduurd voordat farmacoge-
netica een plaats heeft gekregen in de spreekkamer van de 
arts? Allereerst is genetica slechts een van de vele factoren 
die een rol spelen in de werking en bijwerking van genees-
middelen. Naast de eerder genoemde therapie-ontrouw 
is er bijvoorbeeld ook sprake van een placebo-effect. De 
overtuiging en zorg waarmee de arts het geneesmiddel 
voorschrijft beïnvloeden het beloop van de ziekte. Dit ef-
fect wordt met name in het alternatieve circuit uitgebuit 
en wordt ernstig onderschat in de reguliere geneeskunde, 
hoewel verschillende studies het bestaan ervan hebben la-
ten zien.3 Zo ziet men ook bijna altijd een spontane verbe-
tering bij gerandomiseerde geblindeerde trials bij patiën-
ten in de placebogroep.4 Een andere belangrijke factor is 
de onderliggende ziekte. Vooral als er sprake is van lever- 
of nierfunctiestoornissen kunnen zich grote verschillen 
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voordoen in de verwerking van geneesmiddelen door het 
lichaam (metabolisme) met als gevolg een hogere of juist 
lagere hoeveelheid geneesmiddel in het bloed bij dezelfde 
dosering.

Verder spelen leeftijd en geslacht een belangrijke rol in 
de geneesmiddelenvariabiliteit, al begrijpen we vaak niet 
waarom. Ook het gebruik van andere geneesmiddelen die 
een interactie kunnen veroorzaken met het voorgeschre-
ven geneesmiddel, is van invloed op het uiteindelijke ef-
fect. En als laatste zijn er nog omgevingsfactoren zoals ro-
ken, voeding en sporten die van invloed kunnen zijn op de 
werking van geneesmiddelen. Een genetische factor moet 
al een erg grote invloed hebben op de werking van het ge-
neesmiddel wil het als het ware boven de achtergrondruis 
van die andere factoren uitstijgen.

ther apeutische breedte 

Een andere belangrijke reden waarom de kennis van de ge-
netica niet wordt gebruikt in de dagelijkse praktijk, is dat 
het voor veel geneesmiddelen niet veel uitmaakt of het ‘een 
onsje meer is’. De zogenaamde therapeutische breedte is 
groot. Ook zijn er vaak voldoende andere methoden om de 
werking van een geneesmiddel te beoordelen, zodat een ge-
netische test vooraf niet van toegevoegde waarde is. Voor-
beelden zijn het simpelweg tellen van de pols en daarop de 
dosering aanpassen bij het gebruik van de bètablokker me-
toprolol (vertraagt de hartslag). Metoprolol is bij uitstek 
een middel waarvan de variabiliteit in dosering enorm is 
en waarbij sommige patiënten met 50 mg voldoende heb-
ben en anderen met 300 mg nog onvoldoende zijn behan-
deld. Dit heeft te maken met het zogenaamde first-pass ef-
fect: na orale toediening wordt bij de eerste passage door 
de lever reeds veel van het geneesmiddel afgebroken. Ra
pid metabolisers zullen reeds bij deze eerste passage veel 
afbreken, waardoor er minder metoprolol beschikbaar is 
om zijn werking te doen. Toch zijn deze verschillen niet zo 
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relevant, omdat we de dosering in de spreekkamer prima 
kunnen aanpassen door de pols te tellen en op die manier 
het effect van metoprolol te beoordelen. Iets dergelijks 
geldt ook voor de bloedverdunners acenocoumarol en fen-
procourmon. Daar wordt sowieso de therapie ingesteld op 
geleide van de bloedwaardes – de zogenaamde inr  – zodat 
een additionele genetische test weinig meerwaarde heeft.

Toch is het voor te stellen dat ondanks bovenstaande 
bedenkingen het een meerwaarde kan zijn van tevoren 
te voorspellen hoeveel van een bepaald geneesmiddel no-
dig is zodat de patiënt sneller de adequate dosering krijgt 
voorgeschreven en de plasmaspiegels minder vaak in het 
toxische gebied terechtkomt, zoals bijvoorbeeld het geval 
is bij een ‘doorgeschoten’ inr.5 Nog belangrijker is het 
echter als het effect van genetische variabiliteit zo groot 
is dat een geneesmiddel bij patiëntgroepen helemaal niet 
werkzaam is. Daarmee wordt het overbodig gebruik van 
geneesmiddelen die toch niet werkzaam zijn voorkomen 
en kan een alternatief worden ingezet. Ook zou het fan-
tastisch zijn als we zouden weten welke patiënten at risk 
zijn voor bepaalde bijwerkingen van een geneesmiddel, 
zeker als het een ernstige bijwerking betreft. Daar komt 
bij dat de kosten van genetisch onderzoek de afgelopen ja-
ren steeds minder zijn geworden en financiële argumenten 
om geen genetisch onderzoek te doen een steeds kleinere 
rol spelen. Ik zal van een aantal geneesmiddelen bespreken 
wat de rol is van dergelijk farmacogenetisch onderzoek.

abacavir

Het eerste geneesmiddel waarvoor een farmacogenetische 
test zelfs verplicht is gesteld is abacavir. Dit middel wordt 
ingezet bij de behandeling van hiv-infecties. Ernstige over-
gevoeligheidsreacties treden op bij 5% van de patiënten die 
met abacavir behandeld worden. Een Australische onder-
zoeksgroep beschreef in 2002 dat het optreden van deze 
overgevoeligheidsreacties sterk gekoppeld was aan het 

Theo Wobbes en Maria van den Muijsenbergh (red.), Genoom bewust. Belasting of belofte? 
Valkhof Pers, Nijmegen 2013 

(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 101.2) 



35

hla-b57.01 genotype.6 In een groep van 195 patiënten 
trad een overgevoeligheidsreactie op bij achttien patiënten. 
Onder de 167 patiënten die geen overgevoeligheidsreactie 
kregen kwam het hla-b57.01-genotype voor bij slechts 
vier patiënten, terwijl bij maar liefst veertien van de acht-
tien patiënten die wel een overgevoeligheidsreactie kregen, 
het hla-b57.01-genotype voorkwam.

Vervolgens is een onderzoek uitgevoerd waarbij patiën-
ten die met abacavir-behandeling zouden starten werden 
verdeeld in twee groepen. In de ene groep werd het hla-
b57.01-genotype bepaald, en indien aanwezig mocht aba-
cavir niet gestart worden. In de andere groep werd gewoon 
gestart met abacavir en werd het genotype pas aan het eind 
van het onderzoek bepaald. In de groep waarbij tevoren 
genotypering was uitgevoerd werd bij 3,4 % van de patiën-
ten een overgevoeligheidsreactie gezien na het starten van 
abacavir. Dat percentage was met 7,8% aanzienlijk hoger 
in de groep waar geen voorafgaande genotypering was uit-
gevoerd.7

Met dit toch wel bijzondere onderzoek dat werd opge-
zet om de toegevoegde waarde van een farmacogenetische 
test te bepalen, is bewezen dat de klinische uitkomst met 
zo’n test verbetert. Dit was de eerste keer in de geschie-
denis dat er een prospectieve gerandomiseerde trial werd 
uitgevoerd waarbij het nut van farmacogenetisch onder-
zoek werd aangetoond. Hoewel de test nog steeds niet 
waterdicht is en 3,4% van de negatief geteste patiënten 
alsnog een ernstige reactie ontwikkelde, heeft het College 
ter Beoordeling van Geneesmiddelen besloten dat voort-
aan alle artsen die abacavir voorschrijven, eerst het hla-
b57.01-genotype moeten bepalen. Abacavir dient niet te 
worden gebruikt door patiënten die drager zijn van het 
hla-b*57.01-allel, tenzij er voor deze patiënten geen an-
der therapeutisch alternatief beschikbaar is op grond van 
de behandelhistorie en resistentietests.

Iets dergelijks geldt ook voor patiënten die azathioprine 
gebruiken, een middel dat wordt ingezet bij zogenaamde 
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auto-immuunziektes zoals de ziekte van Crohn of in de 
oncologie. Patiënten die poor of intermediate metabolisers 
zijn als gevolg van gebrek aan het zogenaamde tpmt-
enzym, lopen een groot risico op het krijgen van ernstige 
beenmergtoxiciteit bij het gebruik van celdodende mid-
delen als azathioprine en 6-mercaptopurine. Er wordt 
dan ook geadviseerd om bij deze patiënten te kiezen voor 
een alternatieve behandeling.8 Ook hier geldt weer dat de 
test niet waterdicht is, maar het aantal patiënten dat het ri-
sico loopt op een ernstige en levensgevaarlijke bijwerking 
wordt zo wel gereduceerd.

clopidogrel

Een ander voorbeeld is het geneesmiddel clopidogrel. Clo-
pidogrel wordt vooral ingezet bij patiënten die een hart-
infarct hebben gehad en vervolgens een dotterprocedure 
ondergaan waarbij een buisje in een van de kransslagade-
ren wordt geplaatst. Door het gebruik van clopidogrel 
wordt voorkomen dat dit buisje weer snel dicht stolt. Het 
bijzondere aan dit middel is dat het zelf niet werkzaam is. 
Enzymen in de lever moeten clopidogrel eerst omzetten in 
een actieve stof, een zogenaamde metaboliet. Dit gebeurd 
erg inefficiënt: slecht 15% van het toegediende geneesmid-
del wordt omgezet in de actieve metaboliet. Zogenaamde 
poor metabolisers voor het cyp2c19, het enzym dat verant-
woordelijk is voor deze omzetting, maken nog minder van 
de actieve metaboliet en bij deze patiënten zal het middel 
minder werkzaam zijn.

Een aantal jaren geleden werden in het prestigieuze 
medische tijdschrift The New England Journal of Medicine 
twee studies gepubliceerd waarin het effect van dit enzym 
werd aangetoond.9, 10 In groepen patiënten die behoorden 
tot de zogenaamde poor metabolisers traden meer recidief 
hartinfarcten op bij het gebruik van clopidogrel. Je zou 
zeggen dat we nu bij alle patiënten genetisch onderzoek 
zouden doen, maar toch gebeurt dit in de praktijk zelden 
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en recent werd dit in een internationale richtlijn ook niet 
aanbevolen. Dit komt vooral omdat niet goed bekend is 
wat we moeten doen bij die patiënten die poor metaboliser 
zijn. In theorie zou je de dosering kunnen verhogen, maar 
hoe en of dat werkt is niet goed onderzocht. Het toegeno-
men aantal hartinfarcten zoals dat werd gevonden in die 
studies zou ook andere oorzaken kunnen hebben, en mis-
schien maakt het voor de meeste patiënten niet zoveel uit 
of er wat meer of minder clopidogrel wordt omgezet in de 
actieve metaboliet. Daarnaast zijn er in de westerse wereld 
niet zoveel poor metabolisers en is het vooral een probleem 
van enkele Aziatische landen of onder migranten uit die 
landen. 

ta mox ifen

Als laatste wil ik het geneesmiddel tamoxifen noemen. 
Tamoxifen is een geneesmiddel met een anti-oestrogene 
werking dat wordt ingezet bij de behandeling van vrouwen 
met hormoongevoelige borstkanker. Ook tamoxifen moet 
in de lever worden omgezet in een actieve metaboliet en 
de meest actieve metaboliet is het zogenaamde endoxifen. 
Hierbij speelt het enzym cyp2d6 een belangrijke rol. Ook 
hier maken de zogenaamde poor metabolisers minder en-
doxifen dus minder werkzame stof. Onderzoek heeft dan 
ook laten zien dat de klinische uitkomst van de behande-
ling met tamoxifen slechter is bij vrouwen die cyp2d6-
poor metabolisers zijn. Een eerste studie uit 2005 omvatte 
dertien patiënten die de variant ‘dubbel’ hadden meegekre-
gen en dus poor metaboliser waren en die de ziekte sneller 
terugkregen dan de andere patiënten.11 Dit betrof een klein 
aantal patiënten, maar in 2009 volgde een grotere studie 
met meer patiënten.12 Weer deden de poor metabolisers het 
het slechtst. Dit lijkt een duidelijk verhaal, maar er zijn ook 
wel studies waarin dit effect niet werd waargenomen.13 In 
een overzichtsartikel zijn deze studies tegenover elkaar ge-
zet door collega’s uit Leiden en alles bij elkaar lijkt er toch 
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een slechter resultaat te zijn van de behandeling met ta-
moxifen bij patiënten die poor metaboliser zijn.12

We weten nu dus dat tamoxifen moet worden omgezet 
in endoxifen voor optimale effectiviteit. We weten dat het 
cyp2d6-enzym zorgt voor deze omzetting en we weten 
ook dat cyp2d6 poor metabolisers minder endoxifen ma-
ken en dat een aantal studies heeft laten zien dat deze poor 
metabolisers een slechtere uitkomst hebben bij de behan-
deling met tamoxifen. Wie zou er niet een genotypering 
laten uitvoeren alvorens de behandeling te starten met ta-
moxifen?

Maar wat als we de testuitslag krijgen en de patiënt in-
derdaad een poor metaboliser blijkt te zijn? Wat voor ad-
vies moeten we hem of haar dan geven? We weten name-
lijk niet zo goed of de uitkomst kan worden verbeterd door 
bijvoorbeeld de dubbele dosering tamoxifen te geven. En 
leidt een andere behandeling bijvoorbeeld met aromata-
seremmers tot een betere uitkomst? Of zou het zin heb-
ben de endoxifen-concentraties in het bloed te meten als 
maat voor de effectiviteit van tamoxifen? Een goed advies 
is vooralsnog niet te geven en het advies vanuit de richtlijn 
mammacarcinoom is dan ook om geen genotypering aan 
te vragen.

Overigens speelt in de oncologie niet alleen het genoom 
van de patiënt zelf een rol maar ook dat van de tumor. Op 
basis van bepaalde mutaties in het genoom van de tumor, 
die kunnen worden vastgesteld als er van die tumor een 
stukje (biopt) kan worden bestudeerd, kan een gerichte be-
handeling worden gestart. Dit is bijvoorbeeld het geval bij 
trastuzumab voor borstkanker en gefitinib voor longkan-
ker, middelen die alleen worden gebruikt bij patiënten bij 
wie de tumor specifieke genetische kenmerken heeft.

personalised medicine

In de wereld van de moderne geneeskunde draait het om 
evidence based medicine. Behandelingen worden slechts 
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toegepast als deze bewezen effectief zijn in grote gerando-
miseerde placebo-gecontroleerde trials of in overzichtsstu-
dies daarvan. Dit leidt vervolgens tot standaarden en richt-
lijnen, door criticasters ook wel kookboekgeneeskunde 
genoemd. En in het huidige landschap wordt kwaliteit van 
zorg en zelfs de financiering via zorgverzekeraars afhanke-
lijk van het werken volgens deze richtlijnen. In bijna geen 
van deze richtlijnen speelt echter farmacogenetica een rol.

Dit is echter niet het enige wat ontbreekt in richtlijnen. 
Voor specifieke patiëntcategorieën ontbreekt vaker slui-
tend bewijs om al of niet voor een bepaalde behandeling te 
kiezen. Dit geldt bijvoorbeeld voor ouderen, voor mensen 
die ook andere aandoeningen hebben of voor patiënten 
die graag hun eigen keuzes maken. Om allerlei redenen 
kan het dus lastig zijn om voor de individuele patiënt in 
de spreekkamer passende keuzes te maken. Het is dan ook 
van het grootste belang om de variabiliteit in geneesmid-
delenrespons te begrijpen. Daarvoor is een gedegen ken-
nis van de pathofysiologie, de werking van geneesmidde-
len en de invloed daarop van allerlei factoren van belang. 
Daar hoort tegenwoordig ook kennis van de farmacoge-
netica bij. En op de lange termijn zal deze kennis van de 
farmacogenetica weer moeten leiden tot het aanpassen en 
individualiseren van standaarden en richtlijnen. De tijd is 
er rijp voor.

Maar zoals we gezien hebben: de grootste variabele die 
de werking van geneesmiddelen bepaalt is de patiënt zelf 
die een geneesmiddel wel of niet neemt. Hierboven schreef 
ik dat het lastig is ‘voor’ de patiënt passende keuzes te ma-
ken. Maar wat ik natuurlijk had moeten zeggen is: ‘met’ 
de patiënt passende keuzes te maken. Met personalised 
medicine bedoel ik dan ook: samen met de patiënt de op-
timale keuze maken, rekening houdend met een veelheid 
aan factoren waaronder, maar niet uitsluitend, genetische 
factoren. Door de werking en bijwerkingen, de voor- en 
nadelen van een geneesmiddel ter discussie te stellen in 
de spreekkamer en de patiënt goed te informeren, wordt 
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optimale therapietrouw bereikt. En in goed overleg kan er 
dan ook voor worden gekozen een farmacogenetische test 
aan te vragen.

Deze beschouwing is deels gebaseerd op de inaugurele 
rede ‘De patiënt bestaat niet’ van collega internist-klini-
sche farmacoloog prof. dr. T. van Gelder aan de Erasmus 
Universiteit te Rotterdam op 16 september 2011.
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