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Cytochroom-P450-enzymen (CYP-enzymen) zijn betrokken bij het metabolisme van veel geneesmiddelen. Omdat de
activiteit van CYP-enzymen geremd of gestimuleerd kan worden door andere geneesmiddelen, zijn veel interacties
mogelijk. Veel van deze interacties zijn niet klinisch relevant, maar een aantal kan ernstige gevolgen hebben. In het
informatiesysteem van de voorschrijver en/of apotheker verschijnt een melding bij interacties met CYP-enzymen. Door
de andersoortige meldingen die door informatiesystemen worden gegenereerd, is het soms onduidelijk wat de prioriteit
of afhandeling is. De CYP-enzym-interactiemelding wordt echter alleen getoond als er een risico bestaat op klinisch
relevante gevolgen voor de patiënt. Een zorgvuldige afweging van de interactiemelding is daarom belangrijk, zowel bij
het voorschrijven, als bij het afleveren van medicatie.
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Het metabolisme van geneesmiddelen (en daarmee de effectiviteit en toxiciteit) kan
sterk worden beïnvloed door veranderingen in de activiteit van de leverenzymen die
betrokken zijn bij het metabolisme, de cytochroom P450-enzymen.
Een interactiemelding wordt pas weergegeven in het geautomatiseerde systeem van de
arts of apotheker als een potentieel schadelijk of ernstig risico is beschreven in de
literatuur. De risico-inschatting wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team en is
gebaseerd op (met name observationeel) wetenschappelijk onderzoek.
Bij meldingen bij het voorschrijven dient extra aandacht te worden gegeven aan
geneesmiddelen die door één specifiek enzym worden afgebroken, geneesmiddelen met
een smal therapeutisch venster of middelen die een sterk effect hebben op
leverenzymen.
Bij een medicatiebeoordeling zou in het beginstadium gecontroleerd moeten worden op
aanwezigheid van dergelijke inductoren of remmers om na te gaan of er potentiele
interacties zouden kunnen optreden.
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