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NEDERLANDSE SAMENVATTING 

 

Het  in  dit  proefschrift  beschreven  onderzoek  is  uitgevoerd  bij  patiënten met  chronische 

myeloïde leukemie (CML). CML  is een kwaadaardige bloedziekte die wordt gekenmerkt door 

een woekering van witte bloedcellen in beenmerg, bloed en milt. De ziekte kan zich op elke 

leeftijd openbaren, maar komt vaker voor bij volwassenen van middelbare leeftijd. Het unieke 

kenmerk van CML  is dat de aandoening veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van één 

genetische  afwijking:  het  zogenaamde  Philadelphia‐chromosoom.  Dit  is  een  abnormaal 

chromosoom 22 dat het gevolg  is van een verplaatsing van een relatief groot deel van het 

normale chromosoom 22 naar chromosoom 9, waarvandaan een klein deel naar chromosoom 

22 is verplaatst. Door deze uitwisseling van chromosoomdelen worden twee genen aan elkaar  

gekoppeld waardoor een  zogenaamd “BCR‐ABL fusie‐eiwit” ontstaat. Dit eiwit is een tyrosine 

kinase: het heeft een sterke enzymatische activiteit, hetgeen betekent dat het andere eiwitten 

abnormaal sterk actief kan maken. Dit zorgt voor een sterk overmatige deling van voorlopers 

van witte bloedcellen, een toegenomen verspreiding van de witte bloedcellen door het bloed  

en  een  verminderde  celsterfte  waardoor  zij  zich  abnormaal  ophopen.  De  huidige,  zeer 

effectieve  behandeling  van  CML  in  de  doorgaans  langzaam  verlopende  eerste  fase,  de 

zogeheten chronische fase, is specifiek gericht op de remming van de BCR‐ABL enzymactiviteit 

door zogenaamde tyrosinekinaseremmers (tyrosine kinase  inhibitors, TKI). Er zijn  inmiddels 

vijf TKIs beschikbaar. Het zijn oraal te gebruiken middelen in tabletvorm: imatinib, dasatinib, 

nilotinib, bosutinib en ponatinib. Door de TKIs zijn de vooruitzichten van patiënten met CML 

de afgelopen 20 jaar sterk verbeterd. De ziekte is veranderd van een levensbedreigende ziekte 

in een chronische aandoening die bij de meeste patiënten goed onder controle kan worden 

gehouden. Het aantal patiënten met CML is de laatste jaren door sterk verminderde sterfte 

sterk toegenomen. Momenteel zijn er ongeveer 2500 mensen met CML in Nederland. 

 

Als een TKI goed werkt neemt het aantal leukemiecellen in het lichaam binnen enkele weken 

af tot normale waarden en vermindert het aantal Philadelphia‐chromosoom dragende cellen 

in bloed en beenmerg sterk. Als het bloed en beenmerg genormaliseerd zijn wordt dat een 

complete moleculaire respons genoemd. Vaak  is het abnormale DNA dat de code voor het 

BCR‐ABL eiwit bevat ook vrijwel niet meer aantoonbaar. Als dat niveau is teruggebracht tot 
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een waarde van minder dan 0,1% op de internationale schaal spreekt men van een majeure 

moleculaire respons (afgekort als MMR). Patiënten die dat bereiken ontwikkelen nooit een 

acute fase en zijn daardoor “in een veilige haven” beland.  Helaas behaalt niet iedere patiënt 

een dergelijke respons. Bij een deel van de patiënten die geen goede respons bereiken of die 

een eenmaal verkregen respons verliezen blijkt het BCR‐ABL gen gemuteerd te zijn. Daardoor 

kunnen  sommige  TKIs  de  enzymactiviteit  minder  goed  remmen.  Patiënten  moeten  dan 

overstappen op een andere nog wel actieve TKI, maar na verloop van tijd (soms kort, soms 

lang) kan ook hier resistentie voor optreden en moet wederom van TKI worden gewisseld. Een 

andere  oorzaak  van  het  niet  bereiken  van  een  optimale  respons  kan  liggen  in 

farmacokinetische  factoren  (zoals  interacties met andere, eveneens  langdurig te gebruiken 

geneesmiddelen). In dit geval kan de concentratie van de TKI in het bloed te laag worden voor 

een afdoende blokkade van het BCR‐ABL eiwit.  

 

Naast de bovenstaande ziektegerelateerde en farmacokinetische factoren is therapieontrouw 

een  belangrijke  reden  voor  een  onvoldoende  werkzaamheid  van  een  TKI  behandeling 

(suboptimale respons). Therapietrouw beschrijft de mate waarin de patiënt zijn behandeling 

uitvoert in overeenstemming met de afspraken die hij/zij heeft gemaakt met zijn behandelaar. 

Vrijwel  alle  patiënten met  CML  in  de  chronische  fase  gebruiken  hun medicatie  thuis.  In 

tegenstelling tot klassieke chemotherapie die per infuus in het ziekenhuis wordt toegediend, 

zijn patiënten daardoor grotendeels zelf verantwoordelijk geworden voor het naar behoren 

gebruiken van hun medicatie. Dat therapietrouw van groot belang is bij de behandeling van 

CML met een TKI bleek uit twee belangrijke onderzoeken waarvan de resultaten ongeveer 10 

jaar geleden bekend werden.  In een Belgisch onderzoek bij CML patiënten die gedurende 

langere tijd met imatinib werden behandeld bleek dat ongeveer een derde van hen dit middel 

niet iedere dag innam zoals was voorgeschreven (Noens et al. 2009). Ook bleek dat door de 

therapieontrouw de behandeling bij hen minder goed werkte: patiënten met een suboptimale 

respons bleken de  tabletten met  imatinib significant vaker niet  te hebben  ingenomen dan 

patiënten bij wie dit middel wel goed werkte (resp. 23% versus 7%). Uit het tweede onderzoek 

bij  Britse  CML  patiënten  die  ook met  imatinib werden  behandeld,  kwam  naar  voren  dat 

therapietrouw een kritische factor is bij het bereiken van een MMR (Marin et al. 2010). Bij een 

therapietrouw van minimaal 90% (dat wil zeggen het gebruik van 90% van de voorgeschreven 

dosering imatinib) bereikte 58% van de patiënten dit resultaat na 18 maanden. Bij inname van 
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minder dan 90% (ofwel het tenminste 3 keer per maand niet innemen van een tablet imatinib) 

bereikte  slechts 9% van hen een MMR. Na 6  jaar waren deze verschillen nog groter: 94% 

versus 14%. Sindsdien zijn de resultaten van verschillende andere onderzoeken gepubliceerd 

waarin de klinische impact van therapietrouw bij met imatinib behandelde patiënten verder 

is  geëvalueerd.  Alles  bij  elkaar  genomen  komt  het  er  op  neer  dat  voor  een  succesvolle 

behandeling met  imatinib een therapietrouw van ten minste 90% noodzakelijk blijkt. Dat  is 

een flinke opgave, aangezien bij de overgrote meerderheid van de patiënten met CML TKIs 

levenslang moeten worden gebruikt. Hoe hoog de therapietrouw moet zijn bij de andere TKIs, 

te weten dasatinib, nilotinib, bosutinib en ponatinib,  is minder bekend.  In dit proefschrift 

hebben we  therapietrouw, maar ook andere  factoren uit de dagelijkse praktijk van de TKI 

behandeling bij CML patiënten die nilotinib gebruiken onderzocht. Nilotinib moet tweemaal 

daags  op  een  lege maag met  tussenpozen  van  12  uur  ingenomen worden  hetgeen  een 

duidelijke extra belasting voor de patiënt oplevert. Op basis van ons onderzoek kunnen we 

aanbevelingen doen voor het optimaliseren van de behandeling. Dit wordt in de navolgende 

paragrafen van deze samenvatting besproken. 

 

 

UITKOMSTEN 

 

In Hoofdstuk 2 wordt het protocol van het RAND onderzoek beschreven. RAND is de afkorting 

voor “Response and Adherence  to Nilotinib  in Daily practice”. Het RAND onderzoek  is een 

multicenter,  prospectief,  observationeel  onderzoek  dat werd  uitgevoerd  tussen  augustus 

2013  en  april  2017.  Patiënten  die  nilotinib  gebruikten  werden  gedurende  12  maanden 

gevolgd.  De  therapietrouw  werd  op  drie  manieren  gemeten:  1)  met  een  elektronisch 

medicijndoosje, het zogenaamde Medication Event Monitoring System (MEMS), 2) door een 

telefonische  ‘pill count’ (tabletten tellen), waarbij deze  informatie werd gecombineerd met 

gegevens uit het medisch dossier van de patiënt en de aflevergegevens uit de apotheek, en 3) 

met een vragenlijst, de zogenaamde Medication Adherence Report Scale (MARS‐5). Aan het 

begin  van  het  onderzoek  en  na  drie,  zes  en  twaalf  maanden  werden  bloedmonsters 

afgenomen voor het meten van de nilotinib bloedspiegel en vulden patiënten een vragenlijst 

in over de door hen ervaren bijwerkingen, kwaliteit van  leven, ziektepercepties, medicatie‐

opvattingen,  en  tevredenheid met  de  informatie  over  nilotinib  en  het  gebruik  ervan. De 
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bloedmonsters werden door patiënten zelf afgenomen met behulp van de bloedspot methode 

(voor uitleg zie pagina 220). De bloedspiegels werden afgenomen als dalspiegels (vlak voor de 

volgende  gift).  Verder  werden  per  patiënt  gegevens  verzameld  over  demografie  en 

behandelingskenmerken. 

 

De resultaten van het RAND onderzoek staan beschreven in Hoofdstuk 3. In totaal namen 68 

patiënten (gemiddelde leeftijd 57,5 jaar, 49% vrouw) aan het onderzoek deel. De hypothese 

van het RAND onderzoek was dat patiënten met een suboptimale respons op nilotinib minder 

therapietrouw  zouden  zijn.  Hoewel  patiënten  in  het  onderzoek  sterk  varieerden  in  hun 

respons op nilotinib, bleek de therapietrouw over het algemeen toch hoog te zijn. Het blijft 

daarom  onduidelijk  welk  therapietrouwpercentage  tenminste  nodig  is  om  een  optimaal 

behandelingsresultaat met nilotinib  te kunnen behalen. De mediane  therapietrouw bij het 

gebruik van nilotinib  (gemeten met MEMS en pill  count) was  ≥99% en een  therapietrouw 

percentage  <90%  kwam  nauwelijks  voor.  Desondanks  rapporteerde  een  derde  van  de 

patiënten na  twaalf maanden nilotinib  gebruik  incidenteel  therapieontrouw  te  zijn. Bij de 

nieuw‐gediagnosticeerde patiënten zagen we een  toename  in dit percentage  in het eerste 

behandeljaar, van 8% na drie maanden nilotinib gebruik  tot 33% na  twaalf maanden. Het 

vergeten een nilotinib tablet in te nemen kwam vaker voor dan het opzettelijk aanpassen of 

overslaan van een  inname. Dit  is mogelijk het gevolg van de bij patiënten  terecht  levende 

overtuiging betreffende de noodzaak tot het gebruiken van nilotinib. 

 

Nog niet zo  lang geleden werd  in een  Iers  farmacokinetiekonderzoek het bestaan van een 

relatie tussen de mate van inname en de respons op nilotinib aangetoond (Giles et al. 2013). 

Bij patiënten met  lagere dalspiegels duurde het bereiken van een optimale respons (MMR) 

significant langer, en was de tijd tot ziekteprogressie significant korter dan bij patiënten met 

hogere dalspiegels. In het RAND onderzoek waren de nilotinib dalspiegels over het algemeen 

hoger  dan  de  therapeutische  dalspiegels  uit  het  onderzoek  van  Giles  et  al.  (490  µg/L). 

Patiënten  in  het  RAND  onderzoek  rapporteerden  een  verscheidenheid  aan  bijwerkingen 

(vermoeidheid,  huiduitslag,  jeuk,  spierpijn,  misselijkheid  en  hoofdpijn),  waarvan 

vermoeidheid de meest voorkomende klacht was. De gemiddelde dalspiegel van nilotinib was 

significant  hoger  bij  patiënten  die  aangaven  ernstige  jeuk  en  last  van  vermoeidheid  te 

ondervinden.  
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Therapietrouw wordt beïnvloed door verschillende factoren die samenhangen met de patiënt, 

de zorgverlener en de gezondheidszorg, de sociaal‐economische omstandigheden, de ziekte 

en haar verloop, en het geneesmiddel zelf. Deze factoren variëren per patiënt en zijn vaak met 

elkaar verbonden. Zorgverleners hebben niet op al deze factoren invloed, maar hebben wel 

een  sleutelpositie  bij  de  totstandkoming  en  handhaving  van  de  therapietrouw  van  hun 

patiënten,  zoals  met  behulp  van  de  informatievoorziening.  Het  geven  van  heldere, 

begrijpelijke informatie helpt patiënten optimaal therapietrouw te zijn. In de Hoofdstukken 4 

en 5 worden onderzoeken naar de tevredenheid van patiënten met de ontvangen informatie 

over het medicijn beschreven. Hoofdstuk 4 is het verslag van een algemeen observationeel, 

multicenter  onderzoek  bij  patiënten  met  een  oraal  behandelde  maligne  ziekte  over  dit 

onderwerp. Poliklinische apotheken selecteerden patiënten die in de afgelopen drie maanden 

een  oraal  kankergeneesmiddel  hadden  opgehaald.  De  208  deelnemende  patiënten 

(gemiddelde  leeftijd  58,5  jaar,  45%  vrouw)  gebruikten:  capecitabine  (35%),  lenalidomide 

(15%), imatinib (14%), temozolomide (12%), sunitinib (11%), thalidomide (5%), dasatinib (4%), 

erlotinib (2%) of nilotinib (2%). De deelnemers vulden een vragenlijst in over hun tevredenheid 

met de informatie over hun oncologische medicatie, hun kwaliteit van leven, ziektepercepties, 

en  medicatie‐opvattingen.  Hoofdstuk  5  geeft  uitkomsten  over  deze  onderwerpen  als 

verkregen in het kader van het RAND onderzoek (Hoofdstuk 2). Van de 68 deelnemers aan het 

RAND onderzoek vulden 55  (gemiddelde  leeftijd 58,0  jaar, 48% vrouw) de vragenlijst over 

tevredenheid met de informatie over het gebruik van nilotinib in. 

 

Over het algemeen genomen waren de meeste patiënten tevreden met de informatie die zij 

over  het  orale  kankergeneesmiddel  kregen.  Een  aantal  aspecten  van  het medicijngebruik 

lijken daarbij echter onderbelicht  te  zijn gebleven. Een deel van de patiënten gaf aan het 

gevoel  te  hebben  onvoldoende  informatie  te  hebben  gekregen  over  de werking  van  het 

medicijn, de risico’s van en het omgaan met de bijwerkingen en verschillende aspecten van 

het gebruik die het dagelijks leven van de patiënt kunnen beïnvloeden. Deze zijn onder meer 

de wisselwerking met andere medicijnen, het gebruik van alcohol, het optreden van sufheid, 

en de  impact op het seksleven. Variaties  in de mate van (on‐)tevredenheid met  informatie 

konden  worden  toegeschreven  aan  leeftijd,  maligniteit,  het  optreden  van  ernstige 

vermoeidheid  of  kortademigheid  en  ziekte‐  en  medicatie‐opvattingen  van  de  patiënt. 

Ontevredenheid met  de  informatie  over  nilotinib  bleek  niet  te  zijn  gerelateerd  aan  zelf‐
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gerapporteerde therapieontrouw bij het gebruik van nilotinib (Hoofdstuk 5). In het algemeen 

was de patiënttevredenheid over de informatie over nilotinib hoog, wat zou kunnen verklaren 

waarom een relatie met zelf‐gerapporteerde therapieontrouw niet kon worden vastgesteld. 

 

Factoren  van  therapietrouw  worden  veelal  onderzocht  in  kwantitatieve  onderzoeken. 

Kwalitatief onderzoek kan een dieper  inzicht geven  in de (onderliggende) redenen voor het 

niet (goed) gebruiken van de medicatie en is minder afhankelijk van statistische analyses. Om 

deze reden is bij CML patiënten een ‘mixed method’ onderzoek uitgevoerd naar het gebruik 

van  hun  CML medicatie.  Dit  onderzoek wordt  in  Hoofdstuk  6  beschreven.  Kwantitatieve 

gegevens  werden  verkregen  door  middel  van  een  korte  vragenlijst  (n=61),  kwalitatieve 

gegevens  door  middel  van  semigestructureerde  interviews  (n=13).  Het  onderzoek  werd 

uitgevoerd tussen april 2013 en november 2015. De Nederlandse patiëntenvereniging voor 

patiënten met CML, de Stichting Hematon, heeft haar leden opgeroepen aan dit onderzoek 

mee  te  doen. De  61  deelnemers  (gemiddelde  leeftijd  54,0  jaar,  57%  vrouw)  gebruikten: 

imatinib  (n=32),  dasatinib  (n=10)  of  nilotinib  (n=19).  Vijftien  patiënten  (25%)  meldden 

minstens  één  keer  per maand  een  inname  te missen.  Opmerkelijk was  dat  de meesten 

vervolgens aangaven zich geen zorgen te maken over het missen van een  inname en/of de 

gemiste inname niet met hun zorgverlener te bespreken. Sociale activiteiten bleek een veel 

voorkomende oorzaak van therapieontrouw te zijn. Het ontregelt het dagelijkse leefpatroon, 

zoals uit eten gaan, een dagje uit of vakantie, en dit vergroot de kans op het vergeten van de 

inname  (niet‐intentionele  therapieontrouw).  Sociale  activiteiten  blijken  ook  een  veel 

voorkomende reden te zijn bewust medicatie over te slaan of deze minder vaak in te nemen 

dan voorgeschreven (intentionele therapieontrouw). Daarbij gaat het er vooral om minder last 

van bijwerkingen te hebben en zich fysiek beter voelen. 

 

Patiënten werd  tevens gevraagd naar hun behoefte en wensen  ten aanzien van ziekte‐ en 

behandeling‐gerelateerde  informatie  en  communicatie met  zorgverleners. De  deelnemers 

geven aan behoefte te hebben aan meer uitgebreide en ook begrijpelijke informatie over alle 

aspecten van CML en de behandeling, met name de bijwerkingen, die vooral tijdig zou moeten 

worden gegeven. Andere aspecten waar patiënten meer informatie over willen hebben zijn 

de mogelijke  impact van de ziekte en de behandeling op het dagelijks  leven, de werking en 

het gebruik van de TKI en nieuwe medische ontwikkelingen. Dit onderzoek toonde tevens aan 
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dat patiënten behoefte hebben aan een meer ondersteunende houding van de zorgverlener 

en continuïteit in het contact. 

 

De aanbevolen dosering van nilotinib is 300 mg tweemaal daags (BID), op een lege maag, met 

een tussenpoos van ongeveer 12 uur. Inname op een lege maag betekent dat een patiënt twee 

uur voor en ten minste één uur nadat de nilotinib is ingenomen niet mag eten. Al heel lang is 

bekend dat door de aanwezigheid van (vetrijk) voedsel in de maag de opname van nilotinib, 

die als zodanig per patiënt al sterk varieert, in het bloed sterk toeneemt. Gezien deze mogelijk 

sterke (van dag tot dag voorkomende) variaties in opname, is er bij registratie zekerheidshalve 

voor  gekozen,  nilotinib  op  een  lege  maag  te  laten  innemen.  Door  het  bewerkelijke 

doseringsschema  is het gebruik van nilotinib echter weinig patiëntvriendelijk en  is de kans 

groot dat vroeg of laat therapieontrouw ontstaat. In Hoofdstuk 7 wordt het NiFo onderzoek 

beschreven. NiFo is de afkorting voor “Nilotinib with Food”. Dit onderzoek met een ‘one‐group 

pretest‐posttest’ opzet werd uitgevoerd tussen december 2015 en augustus 2017 om na te 

gaan of een lagere, maar met voedsel ingenomen dagdosering nilotinib (200 mg BID) dosis‐

equivalent  is met  de  geregistreerde  aanbevolen  dosering  nilotinib  op  de  nuchtere maag. 

Hierbij namen 15 patiënten gedurende zeven dagen de  lagere dagdosering  in ten tijde van 

hun  ochtend‐  en  avondmaaltijd.  De  maaltijden  waren  niet  gestandaardiseerd.  De 

maaltijdgrootte  (bij het ontbijt minimaal een belegde boterham of een portie yoghurt met 

muesli  of  ander  gelijkwaardig  ontbijt,  bij  de  avondmaaltijd  een  reguliere  hoeveelheid  in 

uiteenlopende maar calorisch equivalente samenstelling) werd echter vooraf wel geverifieerd 

door de onderzoekers. In het geval dat deze onvoldoende was werd samen met de patiënt 

een maaltijd afgesproken die bij zijn/haar eetgewoonten paste. Op de laatste dag van de zeven 

dagen dat de onderzoeksdosering werd ingenomen, werd met de patiënt het gebruik van een 

relatief vette maaltijd bij de  inname afgesproken. Bloedmonsters werden afgenomen met 

behulp van de bloedspot methode op twee dagen tijdens de inname van nilotinib 300 mg BID 

op een lege maag en op twee dagen tijdens de zeven dagen inname van nilotinib 200 mg BID 

met voedsel. Van de beide doseringsschema’s zijn de oppervlaktes onder de curve (AUC) en 

de piek‐ en dalspiegels vergeleken. Bijwerkingen werden geregistreerd met een dagboek en 

24‐uurs  ECG‐monitoring.  De  voedselinname  werd  in  een  dagboek  vastgelegd  en  het 

vetgehalte gescoord op een schaal van 1‐5. De kwaliteit van  leven werd gemeten met een 

vragenlijst.  
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De  farmacokinetiek  van nilotinib na  inname  van de  verlaagde dosering  (200 mg BID) met 

voedsel kwam sterk overeen met die van de aanbevolen dosering (300 mg BID) op een lege 

maag.  De  geometrische  gemiddelde  ratio’s  en  90%  betrouwbaarheidsintervallen  voor  de 

dalspiegels vielen binnen de voor bio‐equivalentie aangehouden grenzen (80%‐125%). Voor 

de  AUC  en  peakspiegels  was  dit  ook  het  geval  bij  de  ochtendinname, maar  niet  bij  de 

avondinname.  Inname van nilotinib met voedsel  leidde ook  tot een verlenging van de  tijd 

waarin  de  peakspiegel werd  bereikt.  Het  is  dus mogelijk  dat  de  piekconcentraties  bij  de 

avondinname niet zijn gemeten (maar uiteindelijk wel bereikt), doordat niet  langer dan tot 

vier uur  (rond middernacht) na de avondinname bloedspots werden gemaakt. De nilotinib 

dalspiegels die in het NiFo onderzoek werden verkregen, waren over het algemeen hoger dan 

de  therapeutische  dalspiegels  (469  µg/L)  uit  eerder  onderzoek  (Giles  et  al.  2013),  in 

respectievelijk 96% en 95% van alle in de ochtend en avond afgenomen dalspiegelbepalingen.  

In voorgaand onderzoek bleek dat het effect van inname met voedsel groter wordt met een 

toenemend  vetgehalte  van  het  voedsel.  De  farmacokinetiek  van  nilotinib  in  het  NiFo 

onderzoek was iets hoger na inname van nilotinib met een maaltijd met een medium tot hoog 

vetgehalte in vergelijking met een laag vetgehalte. Voor beide doseerregimes waren de intra‐ 

en interindividuele verschillen even groot. Ongeacht het doseringsschema werd nilotinib goed 

verdragen. De door de patiënten gerapporteerde symptoomlast na de zeven dagen inname 

van de verlaagde dosis met voedsel was echter wel lager. 

 

De nilotinib bloedspiegels in het RAND onderzoek (Hoofdstukken 2, 3) en het NiFo onderzoek 

(Hoofdstuk 7) werden bepaald met behulp van de bloedspot (dried blood spot, DBS) methode. 

Bij deze methode prikt de patiënt zich  in een vingertop met een wegwerplancet. Het bloed 

wordt op een strookje speciaal filtreerpapier binnen een aangegeven cirkel gedruppeld. De 

bloedspots worden uitgeponst en met behulp van chromatografie geanalyseerd. Deze vorm 

van  bloedafname  is  een  alternatief  voor  de  veneuze  bloedafname  en  vergroot  de 

toepasbaarheid van ‘therapeutic drug monitoring’ (TDM) in de dagelijkse praktijk. Het grote 

voordeel van DBS is dat de patiënt de bloedafname thuis zelf kan uitvoeren. Echter, voordat 

DBS algemeen in de praktijk kan worden gebruikt, moet worden vastgesteld of bloedspiegels 

die zijn bepaald met behulp van de DBS methode vergelijkbaar zijn met bloedspiegels die zijn 

bepaald  in  veneuze  bloedmonsters.  In  Hoofdstuk  8  is  dit  voor  nilotinib  onderzocht.  De 

nilotinibconcentraties  gemeten  in DBS  van  capillair  bloed  verkregen met  behulp  van  een 
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vingerprik  werden  vergeleken  met  plasma  concentraties  in  veneuze  bloedmonsters.  De 

nilotinib  concentraties  in  DBS  bepalingen  waren  lager  dan  de  overeenkomstige 

plasmaconcentraties.  Dit  wordt  veroorzaakt  door  de  bloed‐plasma‐ratio  van  het 

geneesmiddel.  Drie  methoden  voor  het  corrigeren  van  de  DBS  concentraties  werden 

toegepast. Na passende correctie voor de bias tussen plasma‐ en DBS‐concentraties (gebruik 

vaste correctiefactor) bleken het resultaat van de bepaling van de plasmaconcentraties op 

basis van DBS goed overeen te komen met dat als bepaald op basis van bloedmonsters.  In 

Hoofdstuk 9 wordt de haalbaarheid van, en het patiëntenperspectief op het door patiënten 

zelfstandig thuis afnemen van DBS monsters beschreven. Deze gegevens werden verkregen 

bij de uitvoering van het RAND onderzoek  (Hoofdstukken 2, 3).  In  totaal werden 178 DBS 

monsters  afgenomen.  Twintig  procent  van  de  verzamelde  DBS monsters moest  worden 

afgekeurd omdat de bloedvlek te klein was voor analyse. Nog eens 3% van de DBS monsters 

kon niet worden gebruikt omdat het geen dalspiegel betrof (<8 uur na de gift). Interessant is 

dat patiënten die deze laatste monsters inzonden, vaker lager opgeleid waren dan degenen 

die geschikte DBS monsters inzonden. Het perspectief van de patiënt op het zelfstandig thuis 

afnemen van DBS monsters was grotendeels positief (dat wil zeggen, gemakkelijk, niet pijnlijk, 

matige tot hoge betrouwbaarheid, zonder assistentie). Het had de voorkeur boven veneuze 

bloedafname voor 37% van de patiënten,  terwijl 39% geen voorkeur had. Op basis van de 

uitkomsten van deze twee onderzoeken kan de conclusie worden getrokken dat in de klinische 

praktijk bloedafname met behulp van DBS bijzonder nuttig kan zijn wanneer CML patiënten 

met  een  TDM  programma  worden  gevolgd.  De  toepassing  ervan  vereist  eenvoudige, 

duidelijke instructies met aandacht voor de timing en het volume van de DBS bloedafname. 

 

 

AANBEVELINGEN 

 

Hoofdstuk  10  geeft  een  samenvatting  en  algemene  bespreking  van  de  belangrijkste 

uitkomsten van de  in het kader van dit proefschrift uitgevoerde onderzoeken. Ook worden 

aanbevelingen gedaan voor de dagelijkse klinische praktijk,  in het bijzonder het belang van 

een  goed  georganiseerde, multidisciplinaire  zorg. Daarbij  komen ook enige  veelbelovende 

Nederlandse  initiatieven  aan  de  orde.  Verder  worden  verschillende  methodologische 

uitdagingen die bij onderzoek naar therapietrouw kunnen optreden, besproken.  
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De uitkomsten van dit proefschrift laten zien dat er een duidelijke behoefte is aan het (verder) 

optimaliseren  van  de  TKI  behandeling  bij  CML. Het  is  belangrijk  dat  zorgverleners  kennis 

hebben van de impact van het TKI gebruik op het dagelijkse leven van de patiënt en dat zij de 

patiënt hierbij op passende wijze dienen te begeleiden. Een aantal praktische aanbevelingen 

als genoemd in de verschillende hoofdstukken van dit proefschrift, zijn hieronder samengevat. 

Het zou nuttig zijn als deze aanbevelingen in de standaardzorg worden geïntegreerd. 

 

Uitgebreide informatie. Geef patiënten uitgebreide informatie over alle aspecten van CML. De 

nadruk moet  hierbij  liggen  op  een  gestructureerde  en  patiëntgerichte werkwijze. Moedig 

patiënten aan om vragen te stellen. Streef naar continuïteit in het contact met patiënten. 

Continu  therapietrouwbegeleiding  van  CML  patiënten.  Bespreek  therapietrouw  pro‐actief. 

Vraag  patiënten  of  een  dosis  is  gemist  en  bespreek  de mogelijke  consequenties  hiervan. 

Informeer  naar mogelijke  barrières  die  een  optimale  therapietrouw  in  de weg  staan  en 

bespreek  strategieën  om  deze  te  overwinnen.  Motiveer  het  gebruik  van  praktische 

hulpmiddelen (zoals een wekker of een medicijndoos) ter ondersteuning van niet‐intentionele 

therapieontrouw  (vergeten).  Houd  er  rekening  mee  dat  (vooral  sociale)  activiteiten  de 

dagelijkse routine kunnen verstoren of het verlangen naar een betere  lichamelijke conditie 

versterken,  wat  de  kans  op  therapieontrouw  vergroot.  Motiveer  patiënten  om  zelf 

verantwoordelijkheid te nemen over de behandeling.  

Management van bijwerkingen. Informeer actief naar de bijwerkingen van de patiënt en de 

impact van (soms als zodanig vaak niet ernstige, maar wel uitermate hinderlijke en daardoor 

demotiverende)  bijwerkingen  op  het  dagelijkse  leven  van  de  patiënt.  Neem  passende 

maatregelen om de bijwerkingen dan wel de gevolgen ervan te verlichten. Besteed aandacht 

aan het correct innemen van nilotinib zonder voedsel om (te) hoge, tot bijwerkingen leidende, 

bloedspiegels te voorkomen. 

Dosisoptimalisatie met behulp van TDM. Overweeg het gebruik van TDM om de dosering te 

optimaliseren en/of het gebruik van nilotinib minder belastend te maken.  Door combinatie 

met voedsel kan de dosering mogelijk worden verlaagd (met ondersteuning van een diëtist). 

Overweeg  het  gebruik  van DBS  in  plaats  van  de  conventionele  veneuze  bloedafname  ter 

vergroting van de toepasbaarheid van TDM. 
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Tot slot is het bijzonder belangrijk dat zorgverleners zich ter verbetering van het uiteindelijke 

behandelresultaat  blijven  inspannen  om  de  dagelijkse  klinische  praktijk  van  de  CML 

behandeling te optimaliseren. Een toegenomen kwaliteit van leven  is hierbij niet alleen het 

doel maar ook een essentieel middel daartoe. 
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