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De MaasstadLab nieuwsbrief is bedoeld voor alle aanvragers van laboratoriumdiagnostiek. 

   

Gewijzigde afnameprocedures farmacogenetisch onderzoek 

Om de kwaliteit van onze dienstverlenging verder te verhogen, zijn de procedures voor het uitvoeren 
van farmacogenetisch onderzoek per 15 oktober gewijzigd. 

Farmacogenetisch onderzoek richt zich op genetische variatie als oorzaak van verschillen in de 
effecten van geneesmiddelen. Door voor de start van de behandeling met (bepaalde) geneesmiddelen 
het genotype van de patiënt te bepalen, kan de behandeling geïndividualiseerd worden op basis van 
het genetisch profiel van de patiënt. Op basis van het genotype kan geconcludeerd worden of een 
patiënt een afwijkend (vertraagd of juist verhoogd) metabolisme van bepaalde geneesmiddelen heeft, 
en kan zodoende de dosis verlaagd of juist verhoogd worden. De kans op (ernstige) bijwerkingen 
wordt hierdoor verkleind en de kans op slagen van de therapie vergroot. 

Momenteel wordt binnen het Maasstad Laboratorium een zestal farmacogenetische bepalingen 
uitgevoerd, onder andere voor geneesmiddelen voor de behandeling van kanker, inflammatoire 
darmziekten en depressie (zie tabel). Voor dit onderzoek werd tot op heden gebruik gemaakt van 
bloed van de patiënt. 

Met ingang van 15 oktober wordt voor iedere aanvraag van farmacogenetisch onderzoek naast een 
bloedmonster ook een wangslijmvliesmonsters bij de patiënt afgenomen. In dit tweede monster wordt 
ook onderzoek verricht. De dubbele methode dient om de kans op fouten door verwisseling te 
minimaliseren, wat erg belangrijk is bij een dergelijke eenmalige test die medebepalend is voor de 
(toekomstige) farmacotherapeutische behandeling van patiënten. 

De aanvraagprocedure voor farmacogenetisch onderzoek in HiX is niet gewijzigd. Wel worden nu de 
resultaten van beide monsters in HiX gerapporteerd. Daarnaast is het goed om te weten dat de patiënt 
dus gevraagd zal worden om een wangslijmvliesmonster af te laten nemen op de Bloedafname. Voor 
klinische patiënten zal de afname plaatsvinden tijdens de klinische prikrondes. 

Voor vragen over farmacogenetisch onderzoek kunt u contact opnemen met de dienstdoende 
laboratorium apotheker via 010-2913869. 

Tabel: Beschikbare farmacogenetische bepalingen in het MaasstadLab 

Bepaling Voorspellend voor metabolisme van:  

CYP2C9 
10-20% van gemetaboliseerde geneesmiddelen, waaronder NSAID's en 
acenocoumarol 

CYP2C19 Ca. 8% van gemetaboliseerde geneesmiddelen, o.a. diverse antidepressiva 

CYP2D6 Ca. 25% van gemetaboliseerde geneesmiddelen, o.a. antidepressiva, 
antipsychotica en bètablokkers 

TPMT Thiopurines, een groep geneesmiddelen voor behandeling van inflammatoire 
darmziekten 

UGT1A Onder andere irinotecan, een chemotherapeuticum 

DPD* 5-fluorouracil en capecitabine, chemotherapeutica voor behandeling van o.a. 
darmkanker, borstkanker en maagkanker 

*De DPD-genotypering zal per 15 oktober uitgebreid worden van één (DPYD*2A) naar vier (DPYD*2A, 
DPYD*13, c.2846A>T en 1236G>A) klinisch relevante genetische varianten. De voorspellende waarde 
van de test wordt hiermee vergroot. 

 



 
 

Wijzing methode anti-TPO antistoffen 

Per 17 oktober 2018 is er overgegaan op een nieuwe generatie bepaling van Thermofisher anti-TPO 
antistoffen op het klinisch chemisch laboratorium van het MaasstadLab. De methode meet sensitiever 
(zie tabel), met behoud van specificiteit. De methode hanteert lagere afkapwaarden: bij een patiënt zal 
met de nieuwe methode bij een lagere antistoftiter dan nu het geval is, positief als uitslag gerapporteerd 
worden. De nieuwe methode is door de firma getest door de bewezen klinische diagnose met de uitslag 
van de antistoffen te vergelijken. Daarnaast is deze klinische verificatie door ons bevestigd in een klein 
aantal patiëntenmonsters. De lagere afkapwaarde wordt automatisch in HiX verwerkt en er zal net zoals 
nu als resultaat “negatief”, “dubieus” of “positief” gerapporteerd worden. 

Voor vragen of inzicht in het verificatierapport van de nieuwe methode kunt u contact opnemen met 
Marjon Smit, klinisch chemicus in opleiding (tel. 010-2912027) of Sjana Kos, klinisch chemicus  
(tel. 010-2912782). 

Tabel: Oude en nieuwe afkapwaarden anti-TPO antistoffen 

Oude afkapwaarde (IU/mL) Nieuwe afkapwaarde (IU/mL) Kwalitatieve conclusie 
(rapportage in HiX) 

< 60 < 25 Negatief 

60 – 100 25 – 35 Dubieus 

> 100 > 35 Positief 

 
 
Kreatinine-uitscheiding in 24-uurs urine 

Sinds enkele maanden is in onze rapportage de Kreatinineuitscheiding in 24 uurs urine als berekening 
opgenomen. We hebben dit gedaan omdat deze uitscheiding bij normale nierfunctie een afspiegeling 
van de spiermassa is. Ernstig verlies van spiermasssa brengt valrisico en daardoor risico op 
botfracturen met zich mee. De intraindividuele variatiecoefficient van de Kreatinineuitscheiding is 
gemiddeld ca. 13%, maar is sterk verschillend per individu. De referentiewaarden zijn 6-17 
mmol/24uur voor vrouwen en 8-22 mmol/24uur voor mannen. Eigen literatuuronderzoek laat zien dat 
uitscheidingen beneden de onderste referentiegrens al zeer snel vergelijkbaar zijn met die van 
ernstige anorexia nervosa patiënten en met tetraplegie patiënten. Mogelijke storingen worden 
gevormd door verzamelfouten, kleine lengte, amputaties, acute spierafbraak en evt. kreatinegebruik.  

Voor verdere informatie kunt u terecht bij R.W. Wulkan (tel: 010-2912769). 

  

  

 


