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Farmacotherapie op maat: what is in a name? 





Farmacotherapie op maat: drie uitgangspunten 

1. Elk recept is een n=1 experiment met variabele uitkomst 

2. Farmacotherapie is meer dan een recept schrijven 

3. Uitkomsten farmacotherapie zijn van meer afhankelijk dan 

een goede match molecuul - biosysteem 



Elk recept is een n=1 experiment met variabele uitkomst 

Population trial evidence 

Individual patient clinical practice 

Aim Reality 

size represents degree of uncertainty about therapeutic outcome  



Farmacotherapie is meer dan het schrijven van een recept 



Uitkomsten farmacotherapie:  

meer dan goede match molecuul - biosysteem 

Optimale match geneesmiddel met biosysteem 
farmacologie, (patho)fysiologie, mechanism of disease 

actief molecuul 

dosering 

Optimaal gedrag zorgverlener 
compliance met evidence, guidelines 

shared decision making (patient, andere professionals) 

juist toedienen van geneesmiddelen 

monitoren, evalueren, bijstellen 

Optimaal gedrag patient 
bewaren geneesmiddelen 

willen en kunnen gebruiken geneesmiddelen  

Optimaal systeem 
beschikbaarheid geneesmiddelen 

transitiezorg 



Uitkomsten farmacotherapie:  

meer dan goede match molecuul - biosysteem 

Optimale match geneesmiddel met biosysteem 
farmacologie, (patho)fysiologie, mechanism of disease 

actief molecuul 

dosering 

Optimaal gedrag zorgverlener 
compliance met evidence, guidelines 

shared decision making (patient, andere professionals) 

juist toedienen van geneesmiddelen 

monitoren, evalueren, bijstellen 

Optimaal gedrag patient 
bewaren geneesmiddelen 

gebruiken geneesmiddelen  

Optimaal systeem 
beschikbaarheid geneesmiddelen 

transitiezorg 



Optimale match geneesmiddel met biosysteem 
farmacologie, (patho)fysiologie, mechanism of disease 

actief molecuul 

dosering 

Keuze actief molecuul: 

Shift phenotype based naar mechanism based 

 

 

Paul Ehrlich: Magic Bullet  concept 











Optimale match geneesmiddel met biosysteem 
farmacologie, (patho)fysiologie, mechanism of disease 

actief molecuul 

dosering 

Keuze dosering: 

- leeftijd, (over)gewicht, BSA 

- comedicatie 

- metaboliserend genotype 

- nierfunctie 

- …. 

 

 



Hoe te doseren bij een neonaat behandeld met hypothermie? 





Uitkomsten farmacotherapie:  

meer dan goede match molecuul - biosysteem 

Optimale match geneesmiddel met biosysteem 
farmacologie, (patho)fysiologie, mechanism of disease 

actief molecuul 

dosering 

Optimaal gedrag zorgverlener 
compliance met evidence, guidelines 

shared decision making (patient, andere professionals) 

juist toedienen van geneesmiddelen 

monitoren, evalueren, bijstellen 

Optimaal gedrag patient 
bewaren geneesmiddelen 

willen en kunnen gebruiken geneesmiddelen  

Optimaal systeem 
beschikbaarheid geneesmiddelen 

transitiezorg 









Nederlof et al, in progress 

Adherence to monitoring in lithium treated patients 



Uitkomsten farmacotherapie:  

meer dan goede match molecuul - biosysteem 

Optimale match geneesmiddel met biosysteem 
farmacologie, (patho)fysiologie, mechanism of disease 

actief molecuul 

dosering 

Optimaal gedrag zorgverlener 
compliance met evidence, guidelines 

shared decision making (patient, andere professionals) 

juist toedienen van geneesmiddelen 

monitoren, evalueren, bijstellen 

Optimaal gedrag patient 
willen en kunnen gebruiken geneesmiddelen  

bewaren geneesmiddelen 

Optimaal systeem 
beschikbaarheid geneesmiddelen 

dossier 



Willen en kunnen gebruiken geneesmiddelen 

Van Riet-Nales et al. Arch Dis Childhood 2013;98:725-31 



Likelihood of drug adherent behaviour 

Child (age dependent) 

willing 

able 

willing 

not able 

not willing 

able 

not willing 

not able 

willing 

able 

willing 

not able 

not willing 

able 

not willing 

not able 

Parent 



Bewaren geneesmiddelen om te kunnen gebruiken 

 

Beers, Notenboom et al. JAGS 2014 



Vlieland et al. Rheumatology 2016 

17 patients (6.7%) store biologicals between 2-8 °C 
62 patients (24.3%) store biologicals below 0°C 



My Fridge in Pharmacy My Fridge at home 



Uitkomsten farmacotherapie:  

meer dan goede match molecuul - biosysteem 

Optimale match geneesmiddel met biosysteem 
farmacologie, (patho)fysiologie, mechanism of disease 

actief molecuul 

dosering 

Optimaal gedrag zorgverlener 
compliance met evidence, guidelines 

shared decision making (patient, andere professionals) 

juist toedienen van geneesmiddelen 

monitoren, evalueren, bijstellen 

Optimaal gedrag patient 
bewaren geneesmiddelen 

willen en kunnen gebruiken geneesmiddelen  

Optimaal systeem 
beschikbaarheid geneesmiddelen 

transitiezorg 



vd Linden, et al. Arch Intern Med 2006 

Transitiezorg: een nog steeds haperend systeem 



farmacotherapie op maat  

Optimale match geneesmiddel met biosysteem 

Optimaal gedrag zorgverlener 

Optimaal gedrag patient 
Optimaal systeem 

We weten steeds meer wat we doen in de farmacologie 

 

Het farmacogedrag is dat we in de praktijk  

minder doen dan we weten 

4O’s voor optimale Outcomes in de farmacotherapie: 


