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Minder bijwerkingen en effectievere therapie bij

Doseren antidepressiva 
op basis van DNA 
informatie

Bewezen onderzoek, maar nieuw 
voor huisarts
De test die uw huisarts aanvraagt is niet 
nieuw en uitgebreid onderzocht. Wel is 
het nog relatief nieuw voor de huisarts. 
Daarom willen we met de huisarts en zijn 
team scholing realiseren en kijken of de 
test ook goed aangeboden wordt en of er 
verbeterpunten zijn. We maken hiervoor 
gebruik van uw aanvraag welke versleuteld 
(alleen een nummer) wordt verwerkt. De 
rapportage is op groepsniveau waardoor 
deze ook niet naar u herleidbaar is. Ook 
vragen we of de uitslag naar uw eigen 
apotheek gestuurd mag worden. Dit is van 

Bron
Deze tekst is gebaseerd op de patiënten infor-
matiefolder ‘Farmacogenetica, uw medicijn op 
maat’ van het Erasmus MC.

belang omdat de huisarts en apotheker 
dan over dezelfde informatie beschikken 
en samen kunnen overleggen wat het beste 
advies is voor u nu en in de toekomst bij 
andere medicatie. Uw huisarts zal hiervoor 
uw toestemming vragen middels een hand-
tekening op het aanvraagformulier.

Doel: 
vaststellen wat de juiste dosering 
is voor u: 
Medicatie op Maat voor U



Afbraak van geneesmiddelen
Geneesmiddelen worden afgebroken in 
uw lever. De concentratie van genees-
middelen in uw bloed wordt bepaald 
door hoeveel u inneemt en hoe snel uw 
lichaam deze middelen afbreekt. Het 
risico op bijwerkingen en de effectiviteit 
van een geneesmiddel zijn vaak gekop-
peld aan een juiste bloedspiegel.
Bij het voorschrijven van geneesmidde-
len wordt ervan uitgegaan dat iedereen 
geneesmiddelen met dezelfde snelheid 
kan afbreken. Dat is niet het geval: de 
enzymen die hiervoor zorg dragen, zijn 
niet bij iedereen aanwezig. Erfelijkheid 
speelt hierbij een belangrijke rol. Een 
DNA test kan aantonen welke enzymen 
iemand wel, en welke enzymen iemand 
niet heeft.

volgens het voorschrift van uw arts hebt 
gebruikt.  

Hoe verloopt de test?
U ontvangt van uw huisarts een labora-
toriumformulier. Hiermee kunt u naar 
een van de prikposten van star-shl voor 
bloedafname. De analyse vindt plaats 
in het Erasmus MC in Rotterdam. Zij zijn 
gespecialiseerd in deze onderzoeken. 
Binnen 3 weken ontvangt uw huisarts de 
uitslag.

Kosten onderzoek
Als uw arts dit onderzoek voor u heeft 
laten uitvoeren, worden de kosten 
vergoed door uw zorgverzekeraar. De 
kosten van de test komen ten koste van 
uw eigen risico en zijn maximaal € 125,-. 

Wat kan uw huisarts/apotheker 
met de uitslag?
De landelijke apothekers vereniging 
KNMP heeft momenteel voor meer dan 
80 geneesmiddelen doseringsadviezen 
beschikbaar op basis van DNA. Iedere 
apotheker heeft toegang tot die adviezen 
en kan bewaken dat u altijd medicatie op 
maat krijgt. 

DNA paspoort
De informatie van uw DNA van aan-
tal enzymen bij elkaar vormt uw DNA 
paspoort. U ontvangt via de huisarts een 
kaartje met daarop uw specifieke DNA 
informatie.

Meer weten:
www.thuisarts.nl/dna-onderzoek-bij-
medicijnen

Enzymen in de lever
Het DNA van personen verschilt onder-
ling. Kleine verschillen in het DNA 
worden genetische polymorfismen 
genoemd. Als gevolg hiervan mist 
bijvoorbeeld 5-10% van de bevolking 
het enzym CYP2D6, en 2-3% het enzym 
CYP2C19. Omdat deze ezymen betrok-
ken zijn bij de afbraak van antidepressiva 
wordt hier onderzoek naar gedaan.

Waarom vraagt uw huisarts een 
onderzoek aan?
U hebt last van bijwerkingen. U heeft ver-
schillende medicijnen hebt geprobeerd, 
maar deze hebben onvoldoende effect. 
Bij uw bloedspiegelbepalingen worden 
opvallend hoge of juist lage waarden 
gemeten, terwijl u de medicijnen wel 

Wat is 
farmacogenetica?
Farmacogenetica is het onderzoeken van uw DNA met als 
doel om in te schatten hoe snel geneesmiddelen worden 
afgebroken door uw lichaam.

Doel: vaststellen wat de juiste dosering is voor u: 
Medicatie op Maat voor U


