
 

 

Medicijnen op maat 

Ieder mens is anders. Om die reden werken medicijnen niet bij iedereen even goed.  

Onder andere leeftijd, lichaamsgewicht en werking van de nieren spelen daarbij 

een rol. De laatste jaren wordt er steeds meer bekend over de invloed van de lever 

op de werking van bepaalde medicijnen. 

Uw lever en uw medicijnen 

In de lever zitten enzymen die het medicijn afbreken. Hoe deze enzymen werken is voor een 

belangrijk deel erfelijk bepaald. Bij de een wordt daardoor een medicijn langzamer 

afgebroken, bij de ander weer sneller. Een medicijn kan ook te langzaam of te snel worden 

afgebroken. En dat heeft invloed op de werking en de bijwerkingen van dat medicijn. Het 

medicijn werkt dan bijvoorbeeld niet goed bij u. Of u heeft veel last van vervelende 

bijwerkingen. Om erachter te komen of de leverenzymen hiervan de oorzaak zijn, is een 

onderzoek nodig. 

Aanvragen farmacogenetisch onderzoek 

De werking van uw leverenzymen is via een farmacogenetisch onderzoek te bepalen. Op 

basis van dit onderzoek kan bijvoorbeeld de dosering van het medicijn veel beter worden 

afgesteld. Hierdoor werkt het medicijn beter voor u en heeft u minder last van bijwerkingen.  

U krijgt uw medicijn dus op maat! 

Misschien is er bij u al eerder onderzoek gedaan naar de werking van uw leverenzymen. Dan 

is het niet nodig om nog een keer hetzelfde onderzoek te laten doen. Met uw toestemming 

kan de apotheek de resultaten van het eerder uitgevoerde onderzoek aanvragen bij uw 

dokter. 

Als u nog niet eerder een farmacogenetisch onderzoek heeft gehad, dan kunt u dit 

aanvragen bij uw dokter.  

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk? 

De werking van de enzymen in uw lever wordt bepaald via wangslijm of speeksel (af te 

nemen met een wattenstaafje) of via een monster van uw bloed. Dit wordt naar een 

deskundig laboratorium opgestuurd. 

Binnen enkele weken krijgt uw dokter de uitslag. Met uw toestemming mag uw dokter dit aan 

uw apotheek doorgeven. Als de uitslag eenmaal in de apotheekcomputer zit, zult u altijd de 

goede dosering krijgen. 

Wordt het onderzoek vergoed door mijn zorgverzekeraar ? 

Als uw dokter het onderzoek aanvraagt, dan wordt dit meestal vergoed door uw 

ziektekostenverzekering. Vraag voor de zekerheid aan uw zorgverzekeraar of dit ook voor u 

zo is. 

Meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website www.farmacogenetica.nl  

Let op!  Pas nooit zelf de dosering aan van uw medicijnen als u veel last heeft van 

bijwerkingen of denkt dat het medicijn niet goed helpt. Overleg dit altijd eerst met uw 

dokter of apotheker.  

http://www.farmacogenetica.nl/

