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Oncolytica mikken steeds vaker op een specifieke muta-
tie in de tumor (bijvoorbeeld EGFR, KRAS of BRAF). 
Met next generation sequencing (NGS) kan gelijktijdig getest 
worden op een hele reeks (panel) mutaties als aangrijpings-
punt voor doelgerichte medicatie. Nederlandse ziekenhui-
zen gebruiken in toenemende mate NGS-panels van ver-
schillende omvang. Er is geen landelijk beleid voor NGS en 
er bestaan geen gegevens over de kosteneffectiviteit.

Joosten e.a. hebben verschillende scenario’s ontworpen 
en met kennis en informatie van deskundigen in kaart ge-
bracht welke factoren de klinische implementatie van deze 
techniek vergemakkelijken dan wel belemmeren. Daarnaast 
werd informatie verzameld die gebruikt kan worden in 
kosteneffectiviteitsmodellen. Allereerst is met informatie 
van experts uit het Nederlands Kanker Instituut en een 
literatuuronderzoek (106 artikelen) een basisscenario op-
gesteld. Vervolgens zijn 12 wat-als-scenario’s uitgevraagd 
bij 29 respondenten om inzicht te krijgen in de factoren die 
van belang zijn.

De belangrijkste factoren die zijn vastgesteld voor 

adaptatie en implementatie van NGS zijn: adequate infor-
matie aan patiënten en artsen, de mening van artsen over 
de bruikbaarheid en de onderliggende evidence, en tijdige 
rapportage van de uitkomsten. Vergoeding van de test en 
de bijbehorende dure geneesmiddelen (ook bij off-label-
gebruik) zijn een mogelijke barrière. Daarnaast werden 
verschillende kenmerken van de tests zelf onderscheiden 
als mogelijke facilitator of barrière.

Op grond van de resultaten geven de onderzoekers aan 
dat het gebruik van NGS in de praktijk zal versnellen door 
scholing te organiseren, te pleiten voor nieuwe manieren om 
evidence te verkrijgen en te mikken op de meest kosteneffectie-
ve oplossing. De informatie uit dit scenario-onderzoek kan in 
kosteneffectiviteitsmodellen gebruikt worden om de ontwik-
keling van NGS-panels in de optimale richting te sturen.  
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Next generation sequencing in de klinische oncologie

Symposium

Medicatiebeoordeling
Donderdag 30 juni 2016, TheaterHotel De Oranjerie, Roermond

Apothekers in Limburg organiseren op 30 juni met ondersteuning van de KNMP een landelijk 
symposium met als thema medicatiebeoordeling in brede zin en bij ouderen in het bijzonder. 
Een nascholing door deskundigen op basis van recent onderzoek ten behoeve van de praktische 
benadering van een tripartite medicatiebeoordeling door de apotheker, de arts en de patiënt. 

Doelgroep
Openbare en ziekenhuisapothekers en (huis-)artsen. 

Accreditatie
Accreditatie voor apothekers en (huis-)artsen is aangevraagd. 
Voor ziekenhuisapothekers zijn reeds 4 uren toegekend.

Kosten
De kosten voor het symposium bedragen E 25 excl. btw per deelnemer (incl. lunch en uitrijkaart parkeergarage).

Programma en aanmelden
Via de KNMP website: www.knmp.nl/symposiummedicatiebeoordeling
Duur programma van 13.00 tot 17.15 uur.

Sprekers
• Dagvoorzitter Dr. G. Schulpen – Arts, Medisch Directeur stichting ZIO, 

 Voorzitter Stichting Gezondheidscentra Maastricht, Lid Programmaraad Vilans.

• Dr. B.J.F. van den Bemt – Apotheker, Senior Onderzoeker, Klinisch Farmacoloog, 

 St. Maartenskliniek Nijmegen.

• Dr. H.C.J. Geers – Openbaar Apotheker, Bennekomse Apotheek, Bennekom, Lid wetenschappelijke 

 raad voor European Society for Patient Compliance and adherence (ESPACOMP).

• Mevr. Dr. K.P.G.M. Hurkens – Internist-ouderengeneeskunde, Klinisch Farmacoloog, Zuyderland  

 Medisch Centrum Heerlen.

• Prof. Dr. A. Klink – Lid Raad van Bestuur (portefeuille zorg) VGZ.

• Mevr. Drs. D. Lenders – Huisarts, Universiteit van Maastricht onderzoeker, School Caphri,  

 Dept. of General Practice, Medisch Centrum West Kerkrade.

• Prof. Dr. R.J. van Marum – Klinisch Geriater, Klinisch Farmacoloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis, 

 ’s-Hertogenbosch, Hoogleraar Farmacotherapie bij ouderen VUmc, Amsterdam. 

• Mevr. Dr. M.F. Warlé-Van Herwaarden – Openbaar Apotheker, Apotheek Groesbeek, Groesbeek.
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