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De bevindingen van dit onderzoek zijn van belang bij het explore-
ren van de effectiviteit van virale vectoren voor hiv-vaccinatie in 
het bijzonder en gentherapiestrategieën in het algemeen. Virale 
vectoren zijn geneesmiddelen en daarom is het voor apothekers 
nuttig kennis te nemen van ontwikkelingen op dit gebied [9]. De 
conclusie van dit onderzoek is dat het p17-gen, ingevoegd in 
recombinant influenzavirus, tot expressie komt, CD8-positieve 
T-cellen kan activeren en humorale antilichaamresponsen indu-
ceert.

Gebaseerd op het registratieonderzoek van A.L. de Goede.
R.A. Gruters ontving subsidie van het Aids Fonds. Dit onderzoek werd finan-
cieel ondersteund door het VIRGO Consortium, een innovatief cluster van het 
Netherlands Genomics Initiative.
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Nierfunctiebepaling in de apotheek: veelbelovend
Frans van de Vaart

Bij oudere patiënten die geneesmiddelen gebruiken voor diabetes 
en/of cardiovasculaire aandoeningen, is het vaak nodig de dose-
ring aan te passen wegens verminderde nierfunctie. Hoewel 
volgens de richtlijnen de nierfunctie van deze patiënten regel-
matig moet worden bepaald, gebeurt dat toch maar in 28-75% van 
de gevallen. Geerts e.a. onderzochten of dat kan door creatinine-
bepaling in de apotheek. Hiervoor werden patiënten geselecteerd 
die chronisch antidiabetica of middelen ter vermindering van 
cardiovasculair risico gebruikten en van wie de nierfunctie onbe-
kend was. Van 149 geselecteerde patiënten participeerden 46 (31%) 
in de studie. Hun nierfunctie werd bepaald door daarvoor getrain-
de medewerkers. Bij 24 patiënten bleek sprake van een licht tot 
matig verminderde nierfunctie.
Een apotheker beoordeelde vervolgens de signalen uit het  
elektronisch medicatiebewakingssysteem. Er waren 9 signalen  
bij 7 patiënten, waarvan 6 klinisch niet relevant waren. Van de  

3 klinisch relevante signalen leidde 1 tot een advies voor aanpas-
sing van de dosering, dat werd overgenomen door de huisarts.
De waardering voor deze interventie werd met vragenlijsten 
geëvalueerd bij patiënten, voorschrijvers en deelnemende apo-
thekers. Over het algemeen waren de reacties positief, onder  
meer omdat uitslagen direct beschikbaar waren en dus konden 
meewegen bij de medicatiebewaking. De studie was beperkt van 
opzet, maar laat zien dat het de moeite waard is de bepaling van 
labwaarden in de apotheek verder te verkennen.
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