
Jacqueline Hugtenburg

Het complexe doseerregime van capecitabine kan de 
therapietrouw in negatieve zin beïnvloeden. Timmers en col-
lega’s onderzochten daarom de therapietrouw en de ervarin-
gen van patiënten tijdens het gebruik van capecitabine. Ze 
volgden 92 patiënten gedurende maximaal vijf kuren van 
capecitabine. De therapietrouw werd gemeten door de pil-
len te tellen, in combinatie met gegevens over de verstrek-
kingen van apotheken, gegevens uit het patiëntendossier en 
de vragenlijst Medication Adherence Report Scale (MARS). 
Voor de start, en gedurende week 2 van de eerste, derde en 
vijfde kuur vulden de patiënten een vragenlijst in over kwali-
teit van leven, symptomen, opvattingen over ziekte en 
geneesmiddelen en het gebruik van geneesmiddelen in het 
dagelijkse leven. Ook werd bloed afgenomen voor een popu-
latiefarmacokinetisch model van capecitabine en metabolie-
ten. Dit werd vervolgens gecorreleerd met de door de pati-
ent gerapporteerde bijwerkingen.

91% procent van de patiënten had een therapietrouw 
tussen de 95 en 105%. Het percentage patiënten dat the-

rapieontrouw gedrag meldde op de MARS-vragenlijst 
nam toe van 16% tijdens kuur 1 tot 29% bij kuur 5. Een 
derde van de patiënten rapporteerde te zijn gestopt van-
wege bijwerkingen. Er werden veel symptomen gemeld en 
de behandelaar voerde bij 62% van de patiënten een wij-
ziging in het doseerregime door.

Management van bijwerkingen is blijkbaar erg belang-
rijk om de persistentie van het gebruik te bevorderen. 
Ook is therapietrouwondersteuning van belang om een 
goede implementatie van het gebruik te bewerkstelligen, 
in het bijzonder bij langdurig gebruik. Met het toene-
mend aantal doelgerichte antikankermiddelen en langdu-
riger gebruik van deze middelen denken de auteurs dat 
het onderwerp therapietrouw in de oncologie steeds 
belangrijker wordt.  
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