
Patiënten behandeld met antidepressiva, die op het eerste voorschrift 
onvoldoende effect of ongewenste bijwerkingen hebben.

Door wie

Voor wie

De patiënt kan in de regio Zuid bloedprikken tijdens openingstijden 
zonder afspraak. 

De analyse wordt uitgevoerd door het Expertise Centrum Farmacogenetica 
van het Erasmus MC 

Waar?

Aanvragen via papieren aanvraagformulier zoals verstrekt.
Voor de patiënt is een een informatiefolder.Hoe?

Farmacogenetica bij antidepressiva:
minder bijwerkingen en effectievere therapie

Het aanbieden van dit onderzoek wordt met de huisartsen geëvalu-
eerd op de volgende vragen 

Draagt de diagnostiek bij aan de zorg van de huisarts voor de patiënt? 
Hoe kan deze diagnostiek het beste worden aangeboden? 
Wat is hiervoor nodig zowel in de processen als in de samenwerking
binnen de GGZ keten? 

Aanvragers vullen eenmalig een korte vragenlijst in. Hiervoor is een 
vergoeding beschikbaar.

1.
2.
3.

Evaluatie

Genetisch onderzoek inzetten bij patienten 
behandeld met antidepressiva Voor effectievere 
therapie en minder bijwerkingen.

Wat



Inzet Farmacogenetica bij 
gebruik antidepressiva

nee

Eerste medicatie voorschrift 
anti-depressiva

Werking medicatie voldoende?

Bijwerkingen?

Overweeg inzet farmacogenetica

Bespreek voorstel met patient 
en geef folder

Patient laat met formulier 
bloedprikken op locatie star-shl

Patient akkoord: aanvraag, uitslag 
naar apotheek, evaluatie  

(handtekening op formulier)

Aanvraag farmacogenetica: 
huisarts vult aanvraag in.

Huisarts: 
ontvangt uitslag binnen 2 weken 

(digitaal en per post)

Uitslag 
farmacogenetica

Continueer 
behandeling

ja

ja

Overweeg 
titer 

bepaling

Indien patiënt akkoord:
kopie naar Apotheek

Twijfel 
inname 

medicatie?

nee

ja

nee



Uitslag Farmacogenetica bij 
gebruik antidepressiva

NM 
Normal 

Metabolizer

1
PM 

Poor 
Metabolizer

2
IM 

Intermediate 
Metabolizer

3

Overleg met apoheker 
voor aanpassing 

medicatie of dosering

Geen aanpassing 
medicatie op basis 
genetisch profiel

Toch nog vragen over 
uitslag of beleid?

Vul eenmalig korte vragenlijst 
in en stuur deze op naar 

farmacogenetica@star-shl.nl

Apotheker hanteert 
digitale ondersteuning 

KNMP Kennisbank

Consulteer KC star-shl. 

076 - 502 91 41

Consulteer expertise 
centrum farmacogenetica 

Erasmus MC. 

010 - 703 52 84

UM 
Ultrarapid 

Metabolizer

4

Vragen over 
uitslag en 

interpretatie?

Vragen 
over test en 

logistiek?



SUBSTRATEN

amitriptyline
aprepitant
atomoxetine
chlooramfenicol
citalopram
claritromycine
clomipramine
clopidogrel (A)**
clozapine
cylofosfamide (A)
diazepam
doxepine
escitalopram
esomeprazol
fenobarbital
fenytoïne
fluoxetine
fluvastatine
hexobarbital
ibuprofen
imipramine

CYP 2C19
indometacine
lansoprazol
moclobenide
melatonine
nilutamide
omeprazol
pantoprazol
paroxetine
prasugrel (A)
primidon
proguanil
propranolol
rabeprazol
sertraline
tamoxifen
teniposide
timolol
valproïnezuur
venlafaxine
voriconazol
warfarine

CYP 2C19
gefitinib
haloperidol
imipramine 
methadon
metoclopramide
metroprolol
mirtazepine
moclobemide
nebivolol
nortriptyline
olanzapine
ondansetron
oxycodon
pantoprazol
paroxetine
perfenazine
pimozide
promethazine
propafenon
propranolol
risperidon
tamoxifen (A)
tramadol (A)
venlafaxine 
zuclopentixol

CYP 2D6
amfetamine
amitriptyline
aripiprazol
atomoxetine
bisoprolol
brexpiprazol
carvedilol
clomipramine
chloorpromazine
citalopram
clozapine
cocaine
codeïne (A)
dextromethorfan
donepezil
doxepine
duloxetine
escitalopram
eliglustat**
flecaïnide
flufenazine
fluoxetine
flupentixol
fluvastatine
fluvoxamine

CYP 2D6

www.erasmusmc.nl/farmacogenetica

Hebt u nog vragen? 
Erasmus farmacogenetica  010 - 28 90250  Algemeen nummer

Of rechstreeks naar specialisten
r.vanschaik@erasmusmc.nl  010 - 70 33119  Afd. Klinische Chemie
m.matic@erasmusmc.nl  010 - 70 35284  Afd. Klinische Chemie
t.vangelder@erasmusmc.nl  010 - 70 33202  Afd. Ziekenhuisapotheek
b.koch@erasmusmc.nl  010 - 70 33202  Afd. Ziekenhuisapotheek

Gebaseerd op Flockhart en KNMP Kennisbank. Aan deze tabellen kunnen geen rechten worden ontleend.

Sterk aanbevolen om te bepalen voor start therapie   

Alternatief (dosis)advies voor genotype in KNMP-Kennisbank/apotheek 

Activatie, alternatief (dosis)advies in KNMP-Kennisbank/apotheek 

Activatie, geen aangepast (dosis)advies in KNMP-Kennisbank of (nog) 
niet beoordeeld(01-01-2020) 

Beperkte rol metabolismegeen aangepaste dosis nodig vgls KNMP-Ken-
nisbank, of nog niet beoordeeld (01-01-2020) 

Nog niet beoordeeld 
check: www.kennisbank.knmp.nl

**

rood =

oranje (A) =

zwart (A) = 

blauw =

zwart = 


