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Voor diverse psychofarmaca zijn relaties
aangetoond tussen de hoogte van de
plasmaconcentratie en de kans op effectiviteit

en/of bijwerkingen. Er bestaat een grote interindi-
viduele variatie in de kinetiek van psychofarmaca. Dit
kan veroorzaakt worden door vele factoren, zoals
comedicatie, therapieontrouw en genetische constitutie.
Therapeutic drug monitoring is een hulpmiddel om
patiënten goed in te stellen op psychofarmaca.

Een, voor de psychiatrie, belangrijke genetische
factor is het genetisch polymorfisme van het enzym
cytochroom P450-2D6 (CYP2D6). Het genetisch
polymorfisme van CYP2D6 verdeelt de populatie in een
aantal fenotypische categorieën: normale metaboli-
seerders [extensive metabolisers (EM)], intermediaire
metaboliseerders [intermediate metabolisers (IM)],
trage metaboliseerders [poor metabolisers (PM)] en
zeer snelle metaboliseerders [ultrarapid metabolisers
(UM)]. In een Kaukasische bevolking is ongeveer 5-10%
PM, 30-40% IM en 1-10% UM ten aanzien van het
metabolisme via CYP2D6. Dit betekent in de dagelijkse
praktijk dat ten minste 6-20% van de psychiatrische
patiënten hun geneesmiddelen afwijkend metaboliseren
[1-3].

Voor vele psychofarmaca zijn relaties gevonden
tussen het CYP2D6-genotype PM en verhoogde
plasmaconcentraties [2, 4]. Er is echter weinig
onderzoek verricht naar de invloed van het CYP2D6-
genotype op plasmaconcentraties in de dagelijkse
klinische psychiatrische praktijk.

Methoden

setting en onderzoekspopulatie
Het onderzoek is uitgevoerd bij gehospitaliseerde

psychiatrische patiënten van de GGZ Drenthe, locatie
Assen en Beilen. De potentiële onderzoekspopulatie
bestond uit 138 gegenotypeerde patiënten die reeds
geïncludeerd waren in een onderzoek naar de invloed
van het CYP2D6-genotype op voorschrijfpatronen van
psychofarmaca bij gehospitaliseerde psychiatrische
patiënten [5]. Van deze 138 psychiatrische patiënten
werd als inclusiecriterium gehanteerd de beschikbaar-

heid van ten minste één plasmaconcentratie van een
door CYP2D6 gemetaboliseerd psychofarmacon, de
dosering op het moment van spiegelafname en informed
consent. Voorschrijfgegevens en plasmaconcentraties
waren beschikbaar van januari 1998 t/m juni 2003.

Het onderzoek werd goedgekeurd door de erkende
Toetsingscommissie Patiëntgebonden Wetenschap-
pelijk Onderzoek te Arnhem.

eindpunten
Primair eindpunt van het onderzoek was de

gestandaardiseerde plasmaconcentratieratio,
gedefinieerd als de hoogte van de plasmaconcentratie
gedeeld door de ‘gemiddelde therapeutische
concentratie’. De ‘gemiddelde therapeutische
concentratie’ werd gedefinieerd als het gemiddelde van
de boven- en de ondergrens van het therapeutisch
venster. De gestandaardiseerde plasmaconcentratieratio
werd gebruikt om concentraties van verschillende
psychofarmaca te kunnen vergelijken. Een voorbeeld:
de gemeten plasmaconcentratie van nortriptyline is 
180 µg/l en het therapeutisch venster is 75-150 µg/l. De
gemiddelde therapeutische concentratie is dan (75 +
150)/2 = 112,5 µg/l en de gestandaardiseerde plasma-
concentratieratio die hieruit volgt is (180/112,5) = 1,6.

Secundair eindpunt was een plasmaconcentratie
boven het therapeutisch venster (supratherapeutisch).

CYP2D6-genotype en plasmaconcentraties van antidepressiva en antipsychotica

Gericht zoeken naar inadequate doseringen

Polymorfisme van cytochroom P450-2D6 heeft invloed op de

farmacokinetiek van psychofarmaca en dus op de dosisindividualisering. 

Uit een retrospectief follow-up-onderzoek bij gehospitaliseerde

psychiatrische patiënten blijkt een associatie tussen het CYP2D6-genotype

en de plasmaconcentraties van antidepressiva. De relevantie voor de

dagelijkse klinische praktijk is nog niet geheel duidelijk.

A.J. Herder, Apotheek Martini Ziekenhuis, Groningen

H. Mulder, Apotheek Wilhelmina Ziekenhuis, Assen;

Disciplinegroep farmaco-epidemiologie en farmacotherapie,

Universiteit Utrecht

F.W. Wilmink, GGZ Drenthe

O.G. Groenewold, Apotheek Martini Ziekenhuis, Groningen

A.C.G. Egberts, Disciplinegroep farmaco-epidemiologie en

farmacotherapie, Universiteit Utrecht; Ziekenhuisapotheek Midden-

Brabant, Tilburg

Kernpunten

● De CYP2D6-genotypen PM en IM zijn geassocieerd met

verhoogde plasmaconcentraties van antidepressiva.

● Het CYP2D6-genotype is een determinant voor de kans op

supratherapeutische plasmaconcentraties van antidepressiva

en antipsychotica.

● Het lijkt erop dat farmacokinetische problemen bij

psychiatrische patiënten in de dagelijkse klinische praktijk niet

onderkend worden.

● Genotypering kan patiënten identificeren met een grote kans

op een slechte instelling op psychofarmaca.
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Figuur 1
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1a: de gemiddelde gestandaardiseerde
plasmaconcentratieratio van antidepressiva (sem) 
per genotype

1b: de gemiddelde gestandaardiseerde
plasmaconcentratieratio van antipsychotica (sem) 
per genotype
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Tabel 1

plasmaconcentraties antidepressiva en antipsychotica

Therapeutisch Soort metaboliseerder Totaal (n)

venster µg/l PM (n) IM (n) EM (n) UM (n)

(gemiddelde)

Antidepressiva

Amitriptyline + nortriptyline 100-250 (175) 1 (1) 1 (1) 2 (2)

Clomipramine + desclomipramine 150-300 (225) 1 (1) 31 (8) 15 (5) 1 (1) 48 (15)

Doxepine + nordoxepine 200-350 (275) 6 (1) 6 (1)

Fluvoxamine 50-250 (150) 4 (3) 15 (4) 1 (1) 20 (8)

Nortriptyline 75-150 (112,5) 11 (2) 1 (1) 12 (3)

Paroxetine 10–75 (42,5) 1 (1) 1 (1)

Venlafaxine + desmethylvenlafaxine 250-750 (500) 1 (1) 1 (1)

Totaal antidepressiva 12 36 40 2 90 (17%)

Antipsychotica

Clozapine 200-600 (400) 2 (1) 141 (9) 244 (11) 387 (21)

Flufenazine 1-20 (10,5) 1 (1) 1 (1)

Haloperidol 5-40 (22,5) 4 (2) 3 (3) 2 (1) 9 (6)

Olanzapine 10-50 (30) 7 (2) 1 (1) 3 (2) 11 (5)

Perfenazine 1-20 (10,5) 2 (1) 2 (1)

Periciazine 5-30 (17,5) 1 (1) 1 (1)

Quetiapine 50-500 (275) 2 (1) 2 (1)

Risperidon + 9-OH-risperidon 10-95 (52,5) 1 (1) 1 (1) 3 (2) 5 (4)

Zuclopentixol 2-15 (8,5) 10 (2) 12 (4) 22 (6)

Totaal antipsychotica 10 158 270 2 440 (83%)

Totaal psychofarmaca 22 194 310 4 530 (100%)

n: aantal patiënten; PM: poor metabolisers (trage metaboliseerders); IM: intermediate metabolisers (intermediaire metaboliseerders); 

EM: extensive metabolisers (normale metaboliseerders); UM: ultrarapid metabolisers (zeer snelle metaboliseerders)
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determinanten
Primaire determinant was het genotype voor

CYP2D6. De volgende niet-functionele allelen zijn
onderzocht met behulp van polymerasekettingreacties
met detectie aan de hand van restriction fragment length
polymorphisms (PCR-RFPL): CYP2D6*3(A),
CYP2D6*4(B), CYP2D6*6(T), CYP2D6*7(E) en
CYP2D6*8(G) [5-7]. Patiënten werden gedefinieerd als
PM indien zij homozygoot waren voor niet-functionele
allelen. Patiënten werden gedefinieerd als UM indien
genduplicatie was aangetoond in afwezigheid van niet-
functionele allelen. Patiënten werden gedefinieerd als
IM indien zij drager waren van een functioneel en een
niet-functioneel allel en EM indien zij homozygoot
waren voor functionele allelen.

gegevensanalyse
De ATC-codering werd gebruikt voor het

classificeren van antidepressiva (ATC N06A) en
antipsychotica (ATC N05A). De dosering werd
omgerekend naar de defined daily dose (DDD) en de
prescribed daily dose (PDD) volgens de richtlijnen van de
Wereldgezondheidsorganisatie [8].

De relatie tussen het genotype en de gemiddelde
gestandaardiseerde plasmaconcentratieratio werd
onderzocht met een linear mixed-effect model met een
correctie voor de PDD. Resultaten werden weer-
gegeven als een gemiddelde gestandaardiseerde
plasmaconcentratieratio met een 95%-betrouwbaar-
heidsinterval (BI95).

De kans op een supratherapeutische plasma-
concentratie werd vastgesteld met behulp van een logistic
mixed-effect model. Verschillen werden weergegeven als
odds-ratio’s (OR’s) met een BI95 en EM’s als
referentiegroep. Mixed-effect models worden gebruikt om
te corrigeren voor niet onafhankelijke gegevens.

Het aantal patiënten dat gegenotypeerd moet
worden (number needed to genotype) om één supra-
therapeutische plasmaconcentratie te voorkomen werd
berekend voor IM’s en PM’s. Hierbij werd uitgegaan
van de prevalentie van IM’s en PM’s in de huidige
onderzoekspopulatie.

Resultaten
De onderzoekspopulatie bestond uit 62 (44,9%)

voornamelijk Kaukasische (>95%) patiënten. De
gemiddelde leeftijd was 53 jaar (SD 15), 40,3% was van

het mannelijk geslacht. De gemiddelde observatie-
periode was 3,66 jaar.

Ten aanzien van het metabolisme via CYP2D6 was
51,6% EM, 33,9% IM, 11,3% PM en 3,2% UM. Het
aantal bepaalde plasmaconcentraties per genotype was
niet verschillend.

Zie tabel 1 voor een overzicht van de plasmaconcen-
tratiegegevens.

Een associatie tussen het CYP2D6-genotype en een
hogere gemiddelde gestandaardiseerde plasmacon-
centratieratio ten opzichte van EM’s [0,6 (BI95 
0,3-0,7)] werd gevonden voor het gebruik van
antidepressiva bij PM’s [1,7 (BI95 1,0-2,3)] en IM’s 
[1,1 (BI95 0,8-1,3)]. Voor antipsychotica werden deze
associaties niet gevonden (figuur 1).

In totaal wordt bij antidepressiva 27% en bij
antipsychotica 5,9% van de variatie in de gemiddelde
gestandaardiseerde plasmaconcentratieratio verklaard
door het genotype en de PDD.

Tabel 2 laat zien dat IM’s [OR 8,2 (BI95 1,1-60,3)]
en PM’s [OR 33,1 (BI95 2,0-544,6)] een significant

grotere kans hebben op een supratherapeutische plasma-
concentratie van een antidepressivum dan EM’s. Voor
antipsychotica is deze relatie alleen gevonden voor PM’s
[OR 12,2 (BI95 1,1-134,3)].

Beschouwing
Dit retrospectieve follow-up-onderzoek laat zien dat

in de praktijk niet alleen het CYP2D6-genotype PM,
maar ook het CYP2D6-genotype IM geassocieerd is
met hogere plasmaconcentraties van antidepressiva ten
opzichte van EM’s. Deze associaties zijn niet gevonden
bij antipsychotica. Daarnaast is bij gebruik van
antidepressiva de kans op een supratherapeutische
plasmaconcentratie groter bij IM’s en PM’s dan bij
EM’s. Bij het gebruik van antipsychotica is alleen voor
PM’s een grotere kans op een supratherapeutische
plasmaconcentratie gevonden. Het aantal UM’s is
dusdanig klein dat hierover geen uitspraken kunnen
worden gedaan. Er is slechts een trend zichtbaar.

NVZA, CBO en DGV beginnen een project

‘Brede verspreiding medicatieveiligheid’. Na

het succesvolle ‘Doorbraakproject

medicatieveiligheid’ is het nu de bedoeling

alle ziekenhuizen te bereiken. Interne

projectteams kunnen op basis van het Nolan-

verbetermodel snel veranderingen invoeren

en beproeven. Verder worden best practices

aangeboden met kennis en ervaringen om de

veranderingen efficiënt en toetsbaar door te

voeren. Het team wordt ondersteund door

inhoudsdeskundigen met ervaringen met best

practices en door adviseurs van CBO/DGV. Het

project loopt van februari 2005 tot februari

2006 en kent drie actieperiodes die elk

worden afgesloten met een werkconferentie

om ervaringen uit te wisselen.

Half februari 2005 wordt een startbijeen-

komst gehouden. Voor deelname aan het

project is het belangrijk dat er een keuze

wordt gemaakt uit de aangeboden best

practices, dat het projectteam voldoende

betrokkenheid en tijd inzet (waaronder 8 uur

per week voor de projectleider), dat er een

mandaat is. De kosten bedragen € 6995,–.

Voor deelname of informatie kan men contact

opnemen met Hans de Vos Burchart of Heleen

Tijink, CBO, Postbus 3089, 3502 GB Utrecht,

telefoon 030 2843900.

project brede verspreiding medicatieveiligheid

Voorschrijfgegevens en 
plasmaconcentraties waren 

beschikbaar van januari 1998 t/m juni 2003
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Een van de tekortkomingen in dit onderzoek is dat
er niet gecorrigeerd is voor nier- en leverfuncties
vanwege het niet beschikbaar zijn van deze gegevens.

Dit onderzoek laat zien dat ongeveer de helft van de
onderzoekspopulatie (11,3% PM’s en 33,9% IM’s) een
hoger risico heeft op supratherapeutische plasma-
concentraties tijdens het gebruik van antidepressiva. Dit
kan bij een grote groep patiënten leiden tot een niet-
bevredigende instelling op de medicatie. Er is in dit
onderzoek niet onderzocht in hoeverre de supra-
therapeutische plasmaconcentraties hebben geleid tot
bijwerkingen en dosisaanpassingen. De resultaten van
ons onderzoek suggereren bovendien dat psychiatrische
patiënten met een afwijkend CYP2D6-metabolisme in
de klinische praktijk niet herkend worden.

Bij het gebruik van antidepressiva werd bij 8% van
de EM’s, 39% van de IM’s en 50% van de PM’s
supratherapeutische plasmaconcentraties gevonden en
voor antipsychotica bij 13% van de EM’s, 10% van de
IM’s en 70% van de PM’s. Dit betekent dat er
respectievelijk 21 en 10 patiënten gegenotypeerd moet
worden om 1 supratherapeutische plasmaconcentratie
van een antidepressivum te voorkomen, indien
respectievelijk PM’s en IM’s gaan functioneren als EM
door bijvoorbeeld betere doseeradviezen. Bij het
gebruik van antipsychotica is het number needed to
genotype 16 als PM’s gaan functioneren als EM.

Conclusie
Het CYP2D6-genotype is een determinant voor de

hoogte van de plasmaconcentratie van een antidepres-
sivum en voor de kans op een supratherapeutische
plasmaconcentratie van een psychofarmacon.

Genotypering van CYP2D6 kan patiënten
identificeren die een grote kans hebben op een slechte
instelling op psychofarmaca. Afwijkende genotypes
kunnen vervolgens intensiever gevolgd worden,
bijvoorbeeld met therapeutic drug monitoring. Prospectief
onderzoek moet uitwijzen of genotypering ook klinisch
relevant en doelmatig is ●
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Tabel 2

relatieve kans op een supratherapeutische plasmaconcentratie afhankelijk van het genotype 
(or met bi95)

Antidepressiva Antipsychotica

n = 23 (25,6%) n = 57 (13,0%)

Normale metaboliseerders 1 (referentiegroep) 1 (referentiegroep)

Intermediaire metaboliseerders 8,2 (1,1-60,3) 0,82 (0,2-3,3)

Trage metaboliseerders 33,1 (2,0-544,6) 12,2 (1,1-134,3)

Zeer snelle metaboliseerders niet te berekenen niet te berekenen

OR: odds-ratio ten opzichte van de referentiegroep (EM); BI95: 95%-betrouwbaarheidsinterval; n: aantal plasmaconcentraties

goedkope behandeling boezemfibrilleren
Medicijnen zijn bij boezemfibrilleren minstens even zo goed als

een stroomstoot en bovendien goedkoper, ontdekte

promovendus Vincent Hagens. Bij de ‘rate-control-strategie’

krijgt de patiënt medicijnen om de hartfrequentie te

vertragen. De ‘rhythm-control-strategie’ herstelt met een

stroomstoot het normale sinusritme, dat men door anti-

aritmica probeert te behouden. Hagens gebruikte de

gegevens van de Nederlandse ‘RACE’-studie. Tussen 1998 en

2001 volgde men 500 patiënten. De helft van hen kreeg

medicijnen, de andere helft een stroomstoot. Na twee jaar

kwamen hartstoornissen in beide groepen evenveel voor en

was hetzelfde aantal patiënten overleden. Ook de kwaliteit van

leven kwam overeen. De medicijnbehandeling was bovendien

een stuk goedkoper. Deze resultaten leidden met een

vergelijkbaar Amerikaans onderzoek tot aanpassing van de

behandelingsrichtlijnen. Hagens promoveerde op

17 november 2004 aan de faculteit medische wetenschappen

van de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift: ‘Rate

control or rhythm control for patients with persistent atrial

fibrillation’. Zijn promotoren waren prof. dr. H.J.G.M. Crijns en

prof. dr. D.J. van Veldhuizen.
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