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Fluorouracil en capecitabine behoren tot de meest 
voorgeschreven geneesmiddelen tegen kanker. Ze worden 
in de lever geïnactiveerd door dihydropyrimidinedehydro-
genase (DPD). Tot 5% van de bevolking is DPD-deficiënt; 
deze patiënten hebben een significant verhoogd risico op 
ernstige en potentieel dodelijke toxiciteit bij behandeling 
met een vaste dosis van fluorouracil of capecitabine. DPD 
is gecodeerd op het DPYD-gen en varianten van DPYD 
kunnen leiden tot een verminderde DPD-activiteit. Hoewel 
DPYD-genotypering een potentieel waardevol instrument 
is om patiënten met DPD-deficiëntie te identificeren, is 
prospectieve genotypering nog niet in de dagelijkse klini-
sche zorg geïmplementeerd.

Lunenburg e.a. geven een overzicht van de beschikbare 
literatuur over prospectieve genotypering. Ze concluderen 
dat er overtuigend bewijs is om DPYD-genotypering te 
implementeren in de dagelijkse praktijk, met dosisaanpas-
sing voor DPD-deficiënte patiënten bij start van de chemo-

therapie. Ook worden onterechte zorgen benoemd op het 
gebied van kosteneffectiviteit. Een DPD-test kost eenmalig 
€ 50-100 per patiënt; als dit wordt afgezet tegen € 10.000 
of meer bij een ziekenhuisopname dan is dit al snel kosten-
effectief. Binnen drie dagen kan een uitslag bekend zijn, 
zodat uitstel van behandeling niet nodig is.

Fluorouracil en capecitabine worden in vele oncologi-
sche behandelschema’s toegepast en het aantal patiënten 
zal toenemen door de stijgende incidentie van kanker. Het 
aantal patiënten dat met DPYD-screening kan worden ge-
red van fluorouracil- of capecitabine-geïnduceerde ernstige 
toxiciteit kan daardoor toenemen. Waar is het wachten op 
om dit in de dagelijkse praktijk te implementeren?  
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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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