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UPOD-project verruimt mogelijkheden farmaco-epidemiologie

Database koppelt gegevens 
laboratorium en apotheek

De Utrecht Patient Oriented Database (UPOD) maakt het mogelijk 

klinisch-chemische parameters te vinden die het optreden van  

ernstige bijwerkingen voorspellen. Prof. dr. Wouter van Solinge 

noemde dit project in zijn lezing op de wetenschappelijke dag van 

het KNMP-congres op 12 oktober 2005. Zijn vakgroep doet met 

UPOD onder meer onderzoek naar bloedbeeldafwijkingen door 

geneesmiddelgebruik.

Laboratoriumgegevens zijn tegenwoordig in elektro-
nische vorm beschikbaar en kunnen daardoor voor 
nieuwe doeleinden worden ingezet [1, 2],  

bijvoorbeeld voor het optimaliseren van farmacotherapie 
door het koppelen van klinisch-chemische parameters en 
medicatiegegeven [3-5]. Naast deze real-time-koppeling kan 
men laboratoriumgegevens ook retrospectief koppelen aan 
medicatiehistories en andere klinische gegevens in een 
onderzoeksdatabase. Dit is uitgevoerd in de Utrecht Patient 
Oriented Database (UPOD; zie kader). Databases als deze 
kunnen bijdragen aan klinisch-farmaco-epidemiologisch 
onderzoek [6], zoals het bestuderen van bijwerkingen [7], 
het beoordelen van interferentie van geneesmiddelgebruik 
met laboratoriumuitslagen [8], het evalueren van farmaco-
therapie (keuze van geneesmiddelen, interacties, dosering) 
[9] en uitkomstenonderzoek [10, 11].

Laboratoriumparameters
Tijdens ziekenhuisopname worden routinematig  

laboratoriumtests uitgevoerd naar klinisch-chemische, 
hematologische, immunologische en endocrinologische 
parameters, waarvan het merendeel wordt bepaald met 
volautomatische gevalideerde analyseapparatuur. Het  
diagnostisch laboratorium van het UMC Utrecht rappor-
teert jaarlijks ongeveer 5 miljoen uitslagen van deze tests.

Veel klinisch relevante bijwerkingen van geneesmidde-
len kunnen worden opgespoord met biochemische tests [12]. 
Het monitoren van laboratoriumparameters speelde een 
belangrijke rol bij het vaststellen van enkele bijwerkingen 
die leidden tot terugtrekking van het geneesmiddel [13]. Dit 
was het geval bij cerivastatine (Lipobay), dat een verhoogd 
risico op rabdomyolyse gaf [14]. Ziekenhuispatiënten vor-
men een populatie met een hoog risico op bijwerkingen [15]. 
Door de laboratoriumgegevens te koppelen aan medicatiege-
gevens kan men heel goed onderzoek verrichten naar bij-
werkingen [16, 17]. Andere gegevens, zoals ontslagdiagnosen 
van ziekenhuisopnames, zijn vaak minder gedetailleerd [18]. 
Een recent epidemiologisch onderzoek naar geneesmiddel-
gerelateerde trombocytopenie bevestigde en kwantificeerde 
de associatie tussen β-lactam-antibiotica en trombocytope-

Maarten J. ten Berg  

Albert Huisman  

Patricia M.L.A. van den Bemt  

Alfred F.A.M. Schobben  

Antoine C.G. Egberts  

Wouter W. van Solinge

bi jwerkingen

UPOD

Het UMC Utrecht is een academisch ziekenhuis met 1042 bedden. Jaarlijks wor-

den ongeveer 26.000 patiënten opgenomen en vinden ongeveer 75.000 polikli-

nische behandelingen plaats. Alle administratieve en klinische gegevens worden 

elektronisch geregistreerd in het ziekenhuisinformatiesysteem. Van hieruit 

brengt men deze gegevens over naar databases in het managementinformatie-

systeem, waar ze gecontroleerd, bevraagd en gekoppeld kunnen worden. 

Hierdoor zijn de gegevens beschikbaar voor klinisch-farmaco-epidemiologisch 

onderzoek.

UPOD is een systeem van relationele databases en bevat voor alle patiënten  

die sinds 1 januari 2004 zijn opgenomen in het UMC Utrecht, volledige en goed 

omschreven gegevens over geneesmiddelengebruik, laboratoriumuitslagen, 

ontslagdiagnoses en specialistische verrichtingen (figuur 1). Patiënten met een 

bepaalde blootstelling, uitkomst of kenmerk kunnen worden geselecteerd uit de 

medicatie- en laboratoriumdatabases aan de hand van de ATC-codering en een 

referentielijst voor laboratoriumtests.

Privacy

Klinische patiëntengegevens mogen alleen worden gebruikt voor wetenschap-

pelijk onderzoek als is voldaan aan de wet- en regelgeving met betrekking tot de 

privacy van de patiënt. De regels zijn beschreven in de gedragscodes Code goed 

gebruik en Code goed gedrag van de Stichting Federatie van Medisch 

Wetenschappelijke Verengingen (FMWV) [30].

Bij ziekenhuisopname moet de patiënt weten dat de gegevens die zijn verza-

meld voor reguliere patiëntenzorg, ook voor wetenschappelijk onderzoek 

gebruikt kunnen worden. Hij moet hier bezwaar tegen kunnen maken. Het  

UMC Utrecht hanteert hiervoor een ‘geen bezwaar’-procedure, waarin de 

patiënt kan aangeven dat zijn gegevens niet gebruikt mogen worden. Deze pro-

cedure wordt gerespecteerd voor UPOD.

Ook mag men in een systeem als UPOD geen privacygevoelige gegevens  

registreren, zoals geboortedatum en geslacht, tenzij de gegevens geanonimi-

seerd zijn. Zonder anonimisatie is voor het vastleggen van privacygevoelige 

gegevens gerichte toestemming nodig van de betrokkene (informed consent) 

[30]. Om anonimiteit te garanderen, wordt het originele patiëntnummer met 

behulp van een vertrouwelijk algoritme gecodeerd tot het UPOD-patiëntiden-

tificatienummer. Dit nummer dient tevens om de databases te koppelen.

De opzet van UPOD is goedgekeurd door de privacycommissie van het UMC 

Utrecht.
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nie op basis van ontslagdiagnoses. Maar omdat laboratori-
umgegevens ontbraken, was het niet mogelijk de cases 
gedetailleerd te bestuderen [19].

Een onderzoeksdatabase, met daarin de laboratorium- 
en medicatiegegevens van ziekenhuispatiënten, lijkt dan 
ook waardevol voor onderzoek naar bijwerkingen op popu-
latieniveau, met name frequentie, risicofactoren en risico-
patiënten. Deze kennis kan helpen het risico op bijwerkin-
gen te verkleinen en de patiëntveiligheid te vergroten [20].

Vroegtijdige detectie
Laboratoriumuitslagen kunnen bovendien inzicht 

geven in de pathofysiologie van bijwerkingen. Sommige 
geneesmiddelen kunnen bijvoorbeeld bloedbeeldafwijkin-
gen veroorzaken. Deze kunnen worden veroorzaakt door 
een direct toxisch effect van geneesmiddelen op het been-
merg, of een immuungemedieerd mechanisme waarbij de 
afbraak of het verbruik van de bloedcellen wordt verhoogd 
[21]. Een bekende vorm van geneesmiddelgeïnduceerde 
beenmergdepressie is de cytopenie die kan ontstaan bij 
behandeling met cytostatica [22]. Bij niet-cytotoxische 
geneesmiddelen zijn bloedbeeldafwijkingen minder  
frequent, maar de gevolgen zijn vaak even ernstig [22]. 
Trombocytopenie (heparine), agranulocytose (clozapine) 
en aplastische anemie (chlooramfenicol) behoren tot de 
meest gerapporteerde levensbedreigende bijwerkingen 
[23]. Hoewel ze al decennia bekend zijn, weten we nog wei-
nig over werkingsmechanismen en risicofactoren [24-26].

Omdat bloedbeeldafwijkingen kunnen leiden tot 
levensbedreigende complicaties, is het belangrijk ze zo 
vroeg mogelijk te detecteren en vervolgens adequaat te 
behandelen. Hematologische laboratoriumparameters  
kunnen daarbij helpen [27]. In onze vakgroep zoeken we 
naar hematologische parameters voor het voorspellen van 
geneesmiddelgeïnduceerde bloedbeeldafwijkingen, zoge-
heten early-warning markers. Hiervoor gebruiken we de 
UPOD Hematologie Database. Deze bevat alle hematolo-

gische parameters die zijn bepaald met Abbott CellDyn 
Hematology Analyzers [28]. Dit type analyzer kan behalve 
de aangevraagde parameters ook de andere hematologische 
parameters rapporteren. Bij een hemoglobinebepaling rap-
porteert het apparaat bijvoorbeeld ook over de status van 
jonge bloedcellen, die van belang zijn bij het vroegtijdig 
detecteren van bloedbeeldafwijkingen als gevolg van 
geneesmiddelgebruik [28].

Toepassingen
De gegevens uit het UPOD-onderzoek zijn zeer 

geschikt voor het identificeren van early-warning markers. 
UPOD maakt goede farmaco-epidemiologische studies 
mogelijk door de geautomatiseerde verzameling van com-
plete, gedetailleerde en integere gegevens, de beschikbaar-
heid van een patiëntidentificatienummer en een goede 
beschrijving van de databases. De gevonden associaties 
kunnen zeer waardevol zijn. Als het onderzoek betreft naar 
causale verbanden, moeten de associaties worden 
beschouwd als hypothesen. Deze moeten in prospectieve 
gecontroleerde studies worden bewezen [29].

De resultaten uit het UPOD-project moeten leiden tot 
kennis en toepassingen voor de klinische praktijk, zoals 
laboratoriumtests om in een vroeg stadium van een behan-
deling geneesmiddelgeïnduceerde bloedbeeldafwijkingen 
te detecteren. Het is technisch haalbaar elektronische labo-
ratorium- en medicatiesystemen te integreren ten behoeve 
van medicatiebewaking en de invoering daarvan verdient 
prioriteit [4]. Door de verzamelde laboratorium- en medica-
tiegegevens ter beschikking te stellen voor wetenschappe-
lijk onderzoek, levert men een belangrijke bijdrage aan een 
veiliger gebruik van geneesmiddelen ●

verantwoording en literatuur
Zie voor de verantwoording en de literatuurreferenties de digitale versie 
van dit artikel op pw.nl.
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Figuur 1

Structuur, inhoud en omvang van UPOD, november 2005
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