
Farmacogenetica - Leids Academisch Netwerk Apothekers  
Hoe kan je een farmacogenetische test laten uitvoeren?  

Een praktisch overzicht  

 

Materialen 

Een bloed- of speekselkit kan worden aangevraagd bij het farmacogenetica laboratorium van 

het LUMC. Bloed heeft de voorkeur, omdat speeksel niet altijd voldoende DNA bevat.   

● Telefonisch: 071-5262293 

● Per mail: laboratoriumapotheek@lumc.nl  

Bij een aanvraag per mail het adres van de apotheek vermelden zodat de afnamekit 

opgestuurd kan worden. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Bij de kit zitten ook instructies.  

 

Uitvoering  

1. Voor de aanvraag is medewerking van een (huis)arts nodig i.v.m. de vergoeding, ook 

als het initiatief van de apotheek uitgaat.  

2. Speeksel of bloed wordt afgenomen bij de patiënt volgens de instructies.  

a. Bij een bloedbepaling wordt het aanvraagformulier ingevuld met de patiënt en 

kan de patiënt worden doorverwezen naar een prikpoli in de buurt, waar het 

buisje bloed wordt afgenomen. De prikpoli stuurt vervolgens het buisje op naar 

het laboratorium van het LUMC.   

b. Bij een speekselbepaling wordt het speeksel in de apotheek afgenomen.  

3. Het monster wordt verpakt volgens de instructies samen met het ‘Aanvraagformulier 

Externen’. Op het aanvraagformulier wordt ook aangegeven welke enzymen u wilt 

bepalen. De aanvraag moet door de arts worden ingevuld. Mocht u voor de arts het 

formulier invullen, schrijf bij het aanvraagformulier ‘kopie naar apotheek’ met het email-

adres.  

4. Het monster wordt opgestuurd naar het lab met het adres:  

 

Leids Universitair Medisch Centrum 

Afdeling Klinische Farmacie & Toxicologie 

Centrale receptie Afdeling KCL (route 855) 

Postbus 9600, zone L2-P 

2300 RC LEIDEN 

Uitslag  

De uitslag ontvangt u binnen 3 weken op het daarvoor opgegeven zorgmailadres. De uitslag 

wordt altijd per post aan de aanvragende arts gestuurd en in kopie per mail naar de apotheek 

mits daarom op het aanvraagformulier is gevraagd. U kunt inhoudelijke vragen stellen aan 

een (ziekenhuis)apotheker via het telefoonnummer: 071-5296696. Verdere informatie is terug 

te vinden op de KNMP Kennisbank of in de literatuur.  

 

Vergoeding   

Vergoeding is afhankelijk van de zorgverzekering. Als er een goede reden is voor het doen 

van een farmacogenetische test en de aanvraag is ondertekend door een arts wordt de test 

vergoed, maar valt deze wel onder het eigen risico.  

De bepaling van één enzym kost €76,-. Dit met uitzondering van CYP2D6, hier zijn meer 

varianten van beschikbaar, dit is een andere test. Deze kost €201,-.  
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