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“Given the swimming pools of booze I’ve guzzled over the 

years–not to mention all of the cocaine, morphine, sleeping 

pills, cough syrup, LSD, Rohypnol…you name it–there’s really 

no plausible medical reason why I should still be alive,” he said 

in the Times. 

 

“Maybe my DNA could say why.” 

 

The results of Osbourne’s genome sequencing project will be 

presented in full detail Friday at the TEDMED 2010 meeting in 

San Diego, Calif. 

Ozzy Osbourne 

 genome  

sequencing project  

WHAT WILL THE UNVEILING OF A FULL 

OSBOURNE GENOME REVEAL? 

http://www.tedmed.com/what
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Genomics Changes Medicine 
 
 *  Pharmacogenomics 
 
 *  Innovative therapies 
 
  *  Diagnosis 
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Behandeling met medicijnen 

In de praktijk nog vaak: 

 1 aandoening 

 1 medicijn 

 1 dosering 

 

Voor iedereen 
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Hoe genetische variatie de 
respons van een individu 
op medicatie kan 
beïnvloeden 

Optimaliseren therapeutisch effect 

Juiste dosis bepalen  

Vermijden bijwerkingen 

Farmacogenetica (PGx) 
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Antidepressiva 

• Na 4 weken snellere afname symptomen met PGx test voor 5 genen 

Hall-Flavin, Pharmacogenetics and Genomics 2013,23:535 
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Casus  

Vrouw 52 jaar; gemetastaseerd mammacarcinoom 

 Standaarddosering capecitabine 

Na 1e kuur diarree 

 

 



Human Genetics Nijmegen 

Casus  

Vrouw 52 jaar; gemetastaseerd mammacarcinoom 

 Standaarddosering capecitabine 

Na 1e kuur diarree 

Bij opname 2e kuur: leukopenie en trombopenie 

 3 dagen later Intensive Care opname ivm neutropene koorts, 

ernstige leukopenie, sepsis 

 

 



Human Genetics Nijmegen 

Casus  

Vrouw 52 jaar; gemetastaseerd mammacarcinoom 

 Standaarddosering capecitabine 

Na 1e kuur diarree 

Bij opname 2e kuur: leukopenie en trombopenie 

 3 dagen later Intensive Care opname ivm neutropene koorts, 

ernstige leukopenie, sepsis 

Na 16 dagen elektrolystoornissen, gestoorde vochtbalans en 

aanhoudende diarree en mucositis; verminderd aanspreekbaar 

Op dag 28 van ziekenhuisopname abstinered beleid in overleg 

Op dag 34 overlijdt de patiënt 
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Capecitabine 

 (CAP) 
5-FU 

5-Fluoro-5,6 

dihydrouracil 

Metabolisme 5-FU 

DPYD 

prodrug actief inactief 



Human Genetics Nijmegen 

Capecitabine 
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Uracil 

• Kosten analyse 
• Deenen et al. (J Clin Oncol. 2016;34:227-34) 

• Model alleen ziekenhuis gerelateerde kosten  
• 44 euro per patiënt winst in de genotype groep 
• Model meest gevoelig voor de kosten van een 

ziekenhuisopname 
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TPMT meten bij azathioprine medicatie 



Patients treated with an adjusted dose achieve 

normal levels of the active metabolite 
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          Group                    Intervention                 Control   

          Genetic variant       yes          no            yes              no  

       

 

p=0.004 

p=0.6 
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Dosering op basis van het TPMT genotype resulteert in minder 

hematologische bijwerkingen in de groep met een variant 

 

Interventie  Controle RR (95%CI) 

Totaal (n) 399 370 

Hematologische bijwerking 29 (7,2%) 29 (7,8%) 

TMPT variant 8 / 35 (22,9%) 
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Dosering op basis van het TPMT genotype resulteert in minder 

hematologische bijwerkingen in de groep met een variant 

 

Interventie  Controle RR (95%CI) 

Totaal (n) 399 370 

Hematologische bijwerking 29 (7,2%) 29 (7,8%) 

TMPT variant 1 / 39 (2,6%) 8 / 35 (22,9%) 0,11 (0,01-0,85) 
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Interventie 
(n=238) 

Controle 
(n=216) 

p-waarde 

Gezondheidszorgperspectief 2297 ± 3123 2440 ± 4456 0,683 

De interventie groep maakt lagere kosten 
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Interventie 
(n=238) 

Controle 
(n=216) 

p-waarde 

Gezondheidszorgperspectief 2297 ± 3123 2440 ± 4456 0,683 

Maatschappelijk perspectief 
(inclusief gezondheidszorgkosten) 

4433 ± 6175 6150 ± 10859 0,023 

De interventie groep maakt lagere kosten 
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Dagelijkse praktijk  

• PGx wordt nog weinig gebruikt  
 
 Onbekendheid:  
 het komt maar weinig voor dat het rampzalig mis gaat 
 Genetische test voorspelt niet altijd het fenotype 
 Men denkt dat het lang duurt voordat uitslag bekend is 
 Kosten nu niet in DBC: wie gaat betalen? 
 Maatschappelijke kosten niet in beeld 
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Het standaard invoeren van enkele 

gevalideerde farmacogenetica testen 

dient nu voortvarend opgepakt te 

worden door 

ziekenhuisapothekers/clinici. 
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Genomics Changes Medicine 
 
 *  Pharmacogenomics 
 
 *  Innovative therapies 
 
  



Genomics just got personal 
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Wat als we elke kanker zouden 
sequencen? 



‘’Personalised medicine is the most exciting change in cancer treatment 

since the invention of chemotherapy’’  

Professor Peter Johnson, Chief Clinician, Cancer Research UK 

De missie van het CPCT 

"Het is onze missie is om elke patiënt een 

gepersonaliseerde behandeling tegen kanker aan 

te kunnen bieden, welke gebaseerd is op de 

genetische eigenschappen van de tumor van de 

patiënt, …." 



“This is the road map for how we might cure breast cancer in the future,” 

said Dr. Matthew Ellis of Washington University, a researcher for the study.  



 

   Magic bullets 

 

 

 

 

 

 

BCR-ABL  CML     Imatinib 

PDGFR-alpha  Hyper-eosinofiel syndroom  Imatinib 

KIT   Gastro-intestinale stromal tumor  Imatinib 

EGFR   Niet-kleincellig  longkanker  Gefitinib 





Before treatment After 8 weeks Gefitinib 

10% van niet-kleincellig longca. 
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Het vinden van een genetische 
verandering in kanker moet  
  
 *   onmiddelijk   
 *   pas na adequate RCTs  
 
tot aanpassing van de behandeling leiden 
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