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DR. NEELTJE STEEGHS BLIKT VOORUIT OP LEZING OVER IMPLEMENTATIE THERAPEUTIC DRUG MONITORING 

Medicijnen effectiever 
maken en bijwerkingen 
verminderen
Bij orale kankermedicijnen is het heel wisselend hoeveel van de werkzame stof 
uiteindelijk de bloedbaan en daarmee ook de tumor bereikt. Dr. Neeltje Steeghs, 
internist-oncoloog en klinisch farmacoloog in het Antoni van Leeuwenhoek, pleit er 
daarom voor dat internist-oncologen de dosering voor patiënten individueel 
bepalen op basis van hun bloedspiegels. In haar lezing over therapeutic drug 
monitoring tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2017 zal ze 
dit verder onderbouwen met onderzoeksresultaten.
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oncologiedagen

heel variabel hoeveel van het genees-
middel wordt opgenomen en uiteindelijk 
in het bloed terechtkomt’, verklaart 
Steeghs. 

Dosering op maat
Internist-oncologen zouden daarom bij 
een groot aantal orale medicijnen de 
dosering moeten bijstellen met behulp 
van therapeutic drug monitoring, vindt 
Steeghs. ‘Dat betekent dat bij een 
patiënt wordt gekeken naar de bloed-
spiegel van deze medicijnen. Daarnaast 
kijken we ook wat iemand verder nog 
voor medicijnen gebruikt, en of ze op 
het goede moment en op de juiste manier 
worden ingenomen. Zo kunnen we 
heel persoonlijk voor elke patiënt 
bepalen welke dosering hij nodig heeft. 

‘Orale medicijnen vergen een andere 
benadering dan intraveneuze 
medicijnen, maar daar moeten we als 
beroepsgroep nog aan wennen’, stelt 
Steeghs. ‘Wij artsen zijn al snel 
geneigd te denken dat een tablet bij 
een patiënt altijd goed werkt. De 
werkzaamheid blijkt in de praktijk 
echter niet altijd optimaal te zijn.’
Van oudsher worden veel onco-
logische medicijnen intraveneus 
toegediend. Door de rechtstreekse 
toediening in het bloed is de uiteinde-
lijke blootstelling aan de tumor altijd 

ongeveer hetzelfde. De laatste jaren zijn 
er echter steeds meer medicijnen in 
tabletvorm bijgekomen en daar ligt de 
situatie een stuk ingewikkelder. Nu moet 
de werkzame stof eerst de maag-
darmbarrière passeren. ‘Het probleem is 
dat deze orale medicijnen vaak slecht 
oplosbaar zijn. Sommige zijn heel 
afhankelijk van de zuurgraad van de 
maag, waardoor het veel uitmaakt 
hoeveel en wat een patiënt precies heeft 
gegeten en gedronken. Dat maakt het 
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Meestal doen we zulke metingen meerdere 
malen: na 1 maand, na 2 maanden en 
daarna om de 3 maanden. Soms zijn er 
veranderingen in de rest van de 
medicatie of in het eetpatroon, of heeft 
het lichaam zich aangepast, waardoor de 
lever meer van het medicijn gaat 
afbreken. Dan is het goed om de dosering 
daarop aan te passen.’
Het belangrijkste doel van therapeutic 
drug monitoring is om medicijnen 
effectiever te maken en hun bijwerkingen 
te verminderen. ‘Eigenlijk zijn de 
bijwerkingen niet het grootste punt, 
omdat patiënten dat toch wel zelf aan-
geven tegenover hun arts. Belangrijker 
is dat we hebben gezien dat bij 10 tot 

50 procent van de patiënten de bloed-
spiegels eigenlijk te laag zijn. Dat 
betekent dat het risico bestaat dat het 
medicijn geen of weinig effect heeft. Door 
de dosering aan te passen op basis van 
hun bloedspiegel, vergroten we de kans 
dat het medicijn werkt, zonder dat een 
patiënt te veel last krijgt van 
bijwerkingen.’ 

Grote individuele verschillen
Steeghs zal tijdens haar lezing verschil-
lende onderzoeksresultaten laten zien 
om duidelijk te maken hoe groot de 
variatie is tussen patiënten en wat de 
haalbaarheid is van therapeutic drug 
monitoring. ‘Die variatie is soms echt 

Dr. N. Steeghs is sinds 2009 werkzaam in 
het Antoni van Leeuwenhoek; eerst als 
internist-oncoloog en later ook als klinisch 
farmacoloog. Ze volgde de studie genees-
kunde in Leiden en promoveerde in 2009 
eveneens in Leiden op het proefschrift 
Targeted therapy in oncology: mechanisms 
and toxicity. De individualisering van de 
doelgerichte therapie (met name van 
tyrosinekinaseremmers), het vroegklinisch 
onderzoek en de behandeling van 
sarcomen zijn in het bijzonder haar 
aandachtsgebieden. Ze is bestuurslid van 
de Dutch Pharmacology Oncology Group 
(DPOG) en lid van de NVMO-commissie 
BOM. Tijdens de Oncologiedagen voor 
Nederland en Vlaanderen 2017 houdt  
ze op vrijdag 17 november 2017 om 
13.10 uur een lezing onder de titel 
Implementatie van therapeutic drug 
monitoring in de oncologie.

Ò

enorm, vooral bij tyrosinekinase-
remmers zoals imatinib, pazopanib en 
sunitinib, en bij tamoxifen’, vertelt ze. 
‘In ons onderzoek was er bijvoorbeeld 
één patiënt die zo veel last had van de 
bijwerkingen van pazopanib, dat we 
geneigd waren om de behandeling te 
stoppen. Het bleek dat zij met één 
tiende van de normale dosering al op 
een gemiddelde bloedspiegelwaarde 
uitkwam. Daarmee heeft zij uitzonder-
lijk lang een goede respons gehad. 
Aan de andere kant waren er ook 
patiënten die 2 tot 3 keer de normale 
dosering nodig hadden voor een 
vergelijkbare bloedspiegel, met een 
goede respons zonder bijwerkingen. 
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momenten. We hebben daarvoor 
financiële steun gekregen van een 
aantal farmaceutische bedrijven. 
Zo hopen we toch gegevens te ver-
zamelen die mensen zullen over-
tuigen.’ Tijdens haar lezing zal Steeghs 
meer over dit project vertellen. 

Betere medicijnontwikkeling
Het liefst wil Steeghs niet alleen 
internist-oncologen overtuigen van 
het probleem van wisselende bloed-
spiegels, maar ook de farmaceutische 
industrie. ‘De wisselende bloed-
spiegels worden deels veroorzaakt 
door het feit dat orale medicijnen niet 
altijd goed zijn ontwikkeld. Ik denk 
dat daar een verbeterslag mogelijk is, 
bijvoorbeeld door te zorgen voor 
betere oplosbaarheid en minder 
gevoeligheid voor de zuurgraad van de 
maag. Ik hoop dat ze dan ook uit-
komen op een individuele dosering, in 
plaats van een standaarddosering voor 
iedereen, en dat al tijdens de klinische 
trials meenemen in het onderzoek. 
Het is toch veel slimmer om al in het 
beginstadium van klinische trials de 
bloedspiegels te meten en direct 
individueel de dosering te bepalen?’ Ñ

Ik denk dat we zonder bloed spiegel-
metingen zulke grote aanpassingen 
nooit hadden durven doen.’

Terughoudendheid
Op dit moment zijn er nog maar 
weinig internist-oncologen die 
therapeutic drug monitoring in de 
praktijk daadwerkelijk toepassen. 
‘Er zijn al wel verschillende centra die 
dit soort bepalingen kunnen doen, 
zoals het Antoni van Leeuwenhoek, 
het Radboudumc en het Erasmus MC. 
Maar het aanvragen van zo’n bepaling 
is op dit moment zeker niet standaard 
en wordt vooral gedaan op indicatie, 
bijvoorbeeld als het gaat om een 
patiënt met lever problemen, een 
patiënt die sonde voeding gebruikt of 
een patiënt die veel last heeft van 
bijwerkingen. De meeste internist-
oncologen zijn hier nog heel 
terughoudend mee’, zegt Steeghs. 
Daarmee is de situatie bij de oncologie 
heel anders dan bij andere vak-
gebieden, zoals infectieziekten of 
transplantatiegeneeskunde, waar 
therapeutic drug monitoring al veel 
breder wordt ingezet. 

Geen grote studies
Naast onbekendheid met het feno-
meen van therapeutic drug 
monitoring is een van de redenen 
voor de terughoudendheid van veel 
internist-oncologen het feit dat er nog 
geen grote studies zijn gedaan naar 
het effect ervan. ‘Het is ook de vraag 
of die er ooit gaan komen, omdat het 
gaat om zeldzame aandoeningen en 
zeld zame behandelingen. Bovendien 

is het lastig om daar financiering voor te 
vinden’, verklaart Steeghs. ‘Eigenlijk zijn 
er twee kampen. De ene groep wil niet 
overgaan op het doseren op basis van 
bloedspiegels, vanwege het ontbreken 
van die grote studies. De andere groep 
wil er juist wel mee aan de slag, omdat ze 
het gewoon logisch vinden dat een 
medicijn minder effect heeft als de 
bloedspiegel te laag is. Dat is ook wat ik 
zelf denk. Natuurlijk is het waar, wat 
sceptici zeggen, dat we niet precies weten 
wat de ideale bloedspiegel is, maar we 
weten best wel wat die waarde ongeveer 
zou moeten zijn en kunnen op zijn minst 
daar in de buurt gaan zitten.’

Zorgverbeteringstraject
Steeghs hoopt dat een nieuw project 
meer internist-oncologen zal overtuigen 
van de waarde van therapeutic drug 
monitoring. Het gaat om het 
Therapeutic Drug Monitoring Project, 
dat onlangs van start is gegaan vanuit 
de Dutch Pharmacology Oncology Group 
(DPOG). ‘Dit is eigenlijk een zorg-
verbeteringstraject, waarbij we alle 
oncologiepatiënten die orale medicijnen 
krijgen gaan vervolgen en hun bloed-
spiegels gaan meten op verschillende 

‘We hebben gezien dat bij 
10 tot 50 procent van de 
patiënten de bloedspiegels 
eigenlijk te laag zijn’
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