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 FAQ  Farmacogenetica  
1. Hoeveel % van patiënten heeft een  

of meerdere afwijkingen in het panel 

van genen waar voor ook een 

advies conform de KNMP 

beschikbaar is? 

Van de patiënten in Nederland heeft 95% ten minste 

één afwijking in het panel van genen waarvoor een 

advies beschikbaar is (bron KNMP). 

2.  Waarom wordt er gekozen voor 

CYP2C19 en CYP2D6 en niet voor 

een psychiatrie panel of geheel 

DNA paspoort? 

De meeste medicatie voorgeschreven bij 

antidepressiva wordt door deze twee CYP’s 

beïnvloed. In verband met de kosten van de tests en 

de relevantie voor de vraag is hiervoor gekozen. 

3. Kan ik ook een onderzoek 

aanvragen bij patiënten die starten 

met antidepressiva? 

Huisartsen merken dat patiënten soms vragen om 

een test voorafgaand aan het eerste voorschrift of 

zien er zelf reden toe i.v.m. veel bijwerkingen bij 

overige medicatie. U kunt dit aanvragen via de 

blanco aanvraagformulieren (in map) 

Deze aanvragen vallen niet binnen het project en 

hiervoor worden reguliere prijzen gefactureerd.  

4.  Waarom wordt de test uitgevoerd in 

Erasmus MC? 

De testen worden uitgevoerd in hiervoor 

geaccrediteerde laboratoria welke zijn aangesloten 

bij het Netwerk Klinische Farmacogenetica 

Nederland. 

5.  Wat zijn de verschillende uitslagen? Poor Metabolizer (PM): sterk verlaagde of geen 

metabole capaciteit 

Intermediate Metabolizer (IM):verlaagde methabole 

capaciteit 

Normal Metabolizer (NM): ‘normale’ metabole 

capaciteit (voorheen extensive metabolizer genoemd) 

Ultrarapid Metabolizer (UM):verhoogde metabole 

capaciteit  

6.  Hoeveel % van de mensen hebben 

een ‘ afwijkende’ metabolisering op 

basis van deze CYP’s? 

CYP 2C19: 3-5% PM / 15 IM%  

CYP2D6:5-10% PM / 10% IM / 3% UM 

7. Hoe deel ik uitkomsten met patiënt? U ontvangt bij de uitslag pasje met de uitslagen. Dit 

‘farmacogenetisch paspoort’ is voor uw patiënt.  

8.  Waarom wordt de patiënt een 

handtekening gevraagd? 

Hiermee borgen we dat patiënt instemt met:  

1. De aanvraag en hierover geïnformeerd is, folder 

ontvangen (incl. kosten voor patiënt gereduceerd 

maar toch max €125,=) 

2. Kan aangeven of akkoord is met sturen uitslag 

apotheek 

3. Evaluatie van aanvraag en vervolg op basis van 

versleutelde gegevens (alleen nummer) en 

rapportage op groepsniveau 
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9. Hoe deel ik uitkomsten met 

apotheker en ziekenhuis 

Het genotype van de patiënt kan via een 

elektronische koppeling terechtkomen in het 

elektronisch patiëntendossier van de huisarts, de 

apotheker en het ziekenhuis. Dit geeft perspectief op 

therapie op maat. Als de patiënt toestemming geeft 

zal star-shl de uitslag ook rechtstreeks aanbieden 

aan de apotheker.  

10. Hoe registreer ik fenotype als 

contra-indicatie bij de patiënt? 

Roep de patiënt op in het HIS en ga naar de pagina 

patiënt-specifieke contra-indicaties. 

De contra-indicaties met betrekking tot 

farmacogenetica staan onder in de lijst, voeg de 

contra-indicaties behorende bij de juiste fenotypes in 

het dossier van de patiënt. Zet de bewaking op 

contra-indicaties op actief. 

11. Wat kan de apotheker betekenen? De apotheker kan samen met de huisarts kijken naar 

een passend advies voor aanpassing medicatie en of 

dosering. Apothekers hebben hiervoor een 

geautomatiseerd systeem conform KNMP richtlijnen. 

12. Wie kan ik consulteren bij vragen? Uw regionaal apotheker is uw eerste kennisbron.  

Zijn er dan nog vragen dan kunt u consulteren: 

Vraag over test en of logistiek: Klinisch chemicus 

Star-Shl; via 076-5029141 
Vraag over uitslag en interpretatie: Expertise 
Centrum Farmacogenetica Erasmus; via 010-
7035284  of de specialist rechtstreeks via nummers 
op infografic. 

13.  Wie kan ik benaderen bij vragen 

over het project?  

Bel of mail Marieke van Schaijk (m.vanschaijk@star-

shl.nl , of 06-10249298. Zij verzamelt vragen en legt 

deze voor aan de projectgroep. 

14.  Handige links voor de patiënt https://www.thuisarts.nl/dna-onderzoek-bij-

medicijnen ( staat in patiëntfolder) 

 

15. Handige links voor de huisarts https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_or

g/uploads/nhg-

standpunt_farmacogenetica_2019_web.pdf 

 

https://www.huisartsengenetica.nl 

 

https://www.knmp.nl/patientenzorg/medicatiebewakin

g/farmacogenetica  
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