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Summary

Drug disposition in children is impacted by developmental changes in drug absorption, 
distribution, metabolism and excretion. This mandates the need for dosing regimens 
specifically tailored to children. Yet, there are gaps in the knowledge on these 
developmental changes, for example regarding hepatic and renal drug transport and 
cytochrome P450 (CYP)3A metabolism, putting children at risk for subtherapeutic or toxic 
drug exposure. Pediatric drug research is faced with ethical and analytical challenges. 
This thesis addresses these knowledge gaps and challenges by using innovative study 
designs.

Chapter 1 provides the background and aims of the studies presented in this thesis. 
It contains a general introduction to ontogeny of drug metabolism and transport and 
describes the current knowledge gaps.

Part I From literature research –

The current stage of knowledge for ontogeny of hepatic transporters, phase 1 and phase 
2 metabolism is reviewed in Chapter 2. More specifically for transporters, Chapter 
3 shows our current knowledge on developmental changes in transporters in the 
liver, kidney and intestine in human. It also illustrates the utility of incorporating this 
information in predicting drug exposure of tazobactam in children. These reviews add 
to understanding the age-related changes in transporter expression, but also revealed 
important knowledge gaps and challenges. These include, but are not limited to, the fact 
that non-hepatic transporter expression in newborns is understudied, that the clinical 
relevance of developmental changes in transporter expression remain unknown, and that 
practices in study designs and methods differ from lab to lab and should be harmonized.

Part II – to bench –

Developmental changes in mRNA and protein expression of hepatic and renal 
transporters are studied in Chapter 4 and Chapter 5. In Table 1 and Table 2, the 
developmental patterns are presented for liver and kidney respectively, showing 
transporter- and organ dependent rates and patterns of maturation. Furthermore, we 
found maturational differences between mRNA expression and protein expression as 
well as correlations between the expression levels of various transporters. For hepatic 
transporters specifically, the impacts of single nucleotide polymorphisms (SNPs) on 
transporter expression were studied, but no genotype-protein expression relationship 
was detected. For renal tissue we found that, using immunohistochemistry, the MRP4 
localization at the apical side of the proximal tubule in pediatric samples was similar to 
that in adult samples.
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One of the underlying mechanisms of age-related changes in transporter expression 
and/or activity may be by developmentally regulated alternative splicing. The hepatic 
influx transporter OATP1B1 (gene name SLCO1B1) plays an important role in the 
disposition of endogenous substrates and drugs prescribed to children. In Chapter 6, 
alternative splicing of this transporter in pediatric liver tissue is studied. We found that 
two splice variants code for reference OATP1B1 protein, and eight code for truncated 
proteins. The expression of eight isoforms was associated with age. It was concluded that 
alternative splicing of SLCO1B1 occurs frequently in children. Although the functional 
consequences remain unknown, the data raise the possibility of a regulatory role for 
alternative splicing in mediating developmental changes in drug disposition.

In conclusion, these transporter- and organ specific maturation patterns suggest that 
hepatic and renal handling of substrates likely change with age.

Part III – to clinical research

Most drugs are administered to children orally; hence oral bioavailability is an important 
determinant for systemic exposure. CYP3A4 is abundant in both the intestine and 
liver and contributes to the first-pass metabolism of many orally administered drugs, 
including the well-validated CYP3A4 probe midazolam. Traditional study designs for 

Table 1 Developmental changes in hepatic protein expression in the perinatal period (Chapter 4)

Transporter
gene/protein

Hepatic protein expression*

ATP1A1/ ATP1A1 Stable

ABCG2/BCRP Stable

ABCB11/BSEP Lower in fetuses than in term newborns and adults.

SLC2A1/GLUT1 Higher in fetuses than in term newborns, pediatrics and adults.

SLC16A1/MCT1 Stable

ABCB1/MDR1 Lower in fetuses than in adults.

ABCC1/MRP1 Lower in fetuses and term newborns than in adults.

ABCC2/MRP2 Lower in fetuses and term newborns than in adults.

ABCC3/MRP3 Lower in fetuses and term newborns than in adults.

SLC10A1/NTCP Lower in fetuses than in term newborns, pediatrics and adults. Lower in preterm newborns 
than in adults.

SLCO1B1/OATP1B1 High in fetuses, low in term newborns

SLCO1B3/OATP1B3 Stable

SLCO2B1/OATP2B1 Stable

SLC22A1/OCT1 Lower in fetuses and term newborns than in adults.

*  Determined in post-mortem hepatic tissue of fetuses (n=36), preterm newborns (n=12), term newborns 
(n=10), pediatrics (n=4) and adults (n=8)
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pediatric drug research are ethically and practically challenging. Using an innovative 
microdosing/microtracing study design with [14C]labelled substrates overcomes these 
challenges. In Chapter 7, the dose-linearity of the PK of an intravenous [14C]midazolam 
microdose was studied in 15 infants (median gestational age 39.4 [range 23.9-41.4] 
weeks, postnatal age 11.4 [0.6-49.1] weeks). By comparing the PK of a microtracer (a 
microdose given simultaneously with a therapeutic midazolam dose), with the PK of 
a single isolated microdose, dose-linearity from microdose to therapeutic dose can be 
supported. Chapter 8 presents the results of a [14C]midazolam microtracer population 
PK study aimed to determine the bioavailability of midazolam. In 46 stable, critically 
ill children (median age 9.8 [range 0.3 – 276.4] weeks), the typical oral bioavailability 
varied widely with a median of 66% and a range of 25-85%. The exposures of the major 
metabolites 1-OH-midazolam (OHM) and 1-OH-midazolam-glucuronide (OHMG) were 

Table 2 Developmental changes in renal mRNA and protein expression (Chapter 5)

Transporter
gene/protein

renal mrNa expression renal protein expression*

ABCG2/BCRP Higher in term neonates than in children, 
adolescents and adultsα

Stable

SLCA2/GLUT2 Stableα Stable

SLC47A1/MATE1 Stableβ Stable

SLCO47A2/MATE2-K Lower in term newborns than in adultsβ Stable

ABCB1/MDR1 Increase over the entire age spanβ Increased with age with TM50 approximately 
1 month

ABCC2/MRP2 Stableγ -

ABCC4/MRP4 Stableγ -

SLC22A6/OAT1 Lower in preterm newborns than in infants 
and childrenβ

Increased with age. TM50 was approximately 
5 months.

SLC22A8/OAT3 Lower in preterm newborns than in 
infants, children and adults; lower in term 
newborns than in childrenβ

Increased with age. TM50 was approximately 
8 months.

SLC22A2/OCT2 Lower in preterm newborns than in 
infants, children and adults; lower in term 
newborns than in childrenβ

Increased with age. TM50 was approximately 
1 month.

SLC22A12/URAT1 Lower in term newborns than in infants and 
childrenα

Lower in term newborns than in adults

*  Determined in post-mortem renal tissue of term newborns (n=1), infants (n=30), children (n=16), adolescents 
(n=5) and adults (n=10);

α  Determined in post-mortem renal tissue of term newborns (n=11), infants (n=60), children (n=31), adolescents 
(n=10) and adults (n=10);

β  Determined in post-mortem renal tissue of preterm newborns (n=9), term newborns (n=19), infants (n=81), 
children (n=38), adolescents (n=10) and adults (n=27);

γ  Determined in post-mortem renal tissue of preterm newborns (n=9), term newborns (n=8), infants (n=21), 
children (n=7) and adults (n=17); TM50: age at which half of the adult value is reached
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also studied to give further insight in the ontogeny of glucuronidation and kidney 
function involved in the metabolism to OHM and OHMG, respectively. OHM and OHMG 
exposure was highest for the youngest age groups and significantly decreased with 
postnatal age, which is likely a combined result of ontogeny of CYP3A, glucuronidation 
and kidney function. As midazolam oral bioavailability varied widely, systemic exposure 
of other CYP3A-substrate drugs and their metabolites after oral dosing in this population 
may also be unpredictable, with risk of therapy failure or toxicity.

Due to developmental changes in drug metabolism, metabolic profiles of a drug can 
change. Metabolite in safety testing (MIST) studies using [14C]microtracers are used 
to create metabolite profiles and study the routes of excretion, but had not been 
conducted before in children. Chapter 9 presents the first pediatric MIST study. Using 
a [14C]midazolam microtracer approach as a sub-study of chapter 8, we showed that 
it is feasible and safe to generate metabolite profiles and study recovery in children. 
This approach is promising for first-in-child studies in drug development to delineate 
age-related variation in drug metabolite profiles.

Part IV General discussion

In Chapter 10 we discuss our main findings, compare them with current literature and 
provide recommendations for future research to further improve pediatric drug therapy.

Specifically for the study designs used and the data generated in this thesis, we 
recommend the following:
•	 The	influences	of	other	potential	factors	on	transporter	expression	should	be	studied,	

such as the use of co-medications, inflammation and genotype
•	 Ex vivo transporter data should be validated by e.g. in vivo pharmacokinetic data
•	 Practices	for	proteomic	studies	need	to	be	harmonized
•	 Pediatric	[14C]microtracer and MIST studies are an interesting opportunity to increase 

efficacy and safety in pediatric drug development and for drugs already used in 
clinical practice

•	 The	intestinal	and	hepatic	intrinsic	CYP3A-mediated	clearance	of	midazolam	should	
be studied using the data generated in this thesis

•	 It	 should	be	 studied	whether	 the	midazolam-data	presented	 in	 this	 thesis	 can	be	
extrapolated to other CYP3A-substrates

These recommendations are supplemented with the following more general 
recommendations on future studies/approaches and on how to use our current 
knowledge to create impact on in clinical practice:
•	 International	biobanks,	collaborations,	datasharing-platforms	and	pediatric	clinical	

trial networks/infrastructures will aid in accelerating pediatric drug research
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•	 To	validate	and	further	study	transporter	ontogeny,	study	approaches	with	exosomes,	
organoids, endogenous substrates and metabolomics may be of value

•	 Physiologically	 based	 PK	 (PBPK)	modeling	 helps	 us	 understand	 drug	metabolism	
and transport pathways, and the impact of a change in a certain pathway

•	 As	knowledge	gaps	on	ontogeny	remain,	routine	use	of	PBPK	modeling	in	prediction	
of pediatric drug disposition should be done carefully until these knowledge gaps 
are filled

•	 Integrating	population	PK	and	PBPK	models	in	clinical	practice	can	be	accelerated	by	
creating electronic systems to use complex dosing regimens in clinical care parallel 
to the electronic health care system
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SameNVaTTING

De dispositie van een geneesmiddel wordt beïnvloed door leeftijdsafhankelijke 
veranderingen in de absorptie, verdeling, metabolisme en excretie van het 
geneesmiddel. Daarom dienen doseringsschema’s voor kinderen op maat te 
zijn gemaakt. Echter, er zijn hiaten in onze kennis over de leeftijdsafhankelijke 
veranderingen van onder andere geneesmiddeltransport in de lever en de nieren en 
geneesmiddelmetabolisme door cytochroom P450 (CYP)3A. Hierdoor hebben kinderen 
een grote kans op subtherapeutische of toxische blootstelling aan geneesmiddelen. 
Geneesmiddelonderzoek bij kinderen wordt bemoeilijkt door ethische en praktische 
uitdagingen. Met behulp van innovatieve onderzoeksmethoden hebben we 
onderzocht welke de leeftijdsafhankelijke veranderingen in geneesmiddeltransport en 
geneesmiddelmetabolisme zijn

Hoofdstuk 1 beschrijft de achtergrond en de doelen van de diverse onderzoeken. Er 
wordt een introductie gegeven over de ontogenie van geneesmiddelmetabolisme en 
-transport, en een beschrijving van de huidige hiaten in onze kennis.

Deel I Van literatuur –

Door middel van literatuuronderzoek is in hoofdstuk 2 de huidige kennis beschreven over 
de ontogenie van hepatische transporters, fase 1 en fase 2 metabolisme. Hoofdstuk 3 geeft 
een overzicht van de leeftijdsafhankelijke veranderingen in transporters in de lever, nieren en 
darmen in de mens. Ook is er een casus opgenomen waarin informatie over ontogenie van 
transporters is gebruikt om blootstelling van het geneesmiddel tazobactam in kinderen te 
voorspellen. Deze twee hoofdstukken dragen bij aan het begrijpen van leeftijdsafhankelijke 
veranderingen in transporterexpressie. Het literatuuronderzoek heeft belangrijke hiaten 
en uitdagingen in onze huidige kennis geïdentificeerd. Dit omvat onder andere dat extra-
hepatische transporterexpressie in pasgeborenen nog niet voldoende is opgehelderd, dat 
de klinische relevantie van leeftijdsafhankelijke veranderingen in transporterexpressie nog 
onduidelijk blijft, en dat er tussen laboratoria grote verschillen zijn in studieopzetten en 
methoden.

Deel II – tot het lab –

Leeftijdsafhankelijke veranderingen in mRNA en eiwit expressie van transporters in de 
lever en nieren zijn onderzocht in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. In Tabel 1 en Tabel 2 zijn 
de maturatiepatronen terug te vinden voor respectievelijk de lever en de nieren. Deze 
patronen zijn zowel transporter- als orgaanafhankelijk. Daarnaast hebben we verschillen 
in maturatie gevonden tussen mRNA-expressie en eiwitexpressie, maar ook verbanden 
tussen de expressie van verschillende transporters. Voor transporters in de lever is er is 
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geen relatie tussen genotype en eiwitexpressie gevonden. Voor nierweefsel hebben we via 
immunohistochemie gevonden dat de MRP4 locatie in niertubuli van kinderen dezelfde was 
als bij volwassenen.

Eén onderliggend mechanisme van leeftijdsafhankelijke veranderingen in transporter 
expressie en/of activiteit zou kunnen zijn dat alternative splicing wordt gereguleerd door 
groei en ontwikkeling. De levertransporter OATP1B1 (gen naam SLCO1B1) is belangrijk in 
de dispositie van endogene substraten en geneesmiddelen die voor kinderen worden 
voorgeschreven. In hoofdstuk 6 is alternative splicing van SLCO1B1 onderzocht in 
leverweefsel van kinderen. We vonden dat twee splice variants coderen voor de gehele 
OATP1B1 transporter, en dat er acht coderen voor kortere eiwitten. De expressie van acht 
splice variants was geassocieerd met leeftijd. We hebben geconcludeerd dat alternative 
splicing van SLCO1B1 vaak voorkomt in kinderen; we weten nog niet wat de functionele 
consequenties hiervan zijn, maar stellen dat alternative splicing wellicht bijdraagt aan 
leeftijdsgerelateerde veranderingen in geneesmiddeldispositie.

Concluderend, deze transporter- en orgaanafhankelijke maturatiepatronen suggereren 
dat de verwerking van substraten in de lever en de nieren kan veranderen met leeftijd.

Tabel 1 Leeftijdsafhankelijke veranderingen in eiwit expressie van lever transporters (hoofdstuk 4)

Transporter
gen/eiwit

eiwit expressie*

ATP1A1/ ATP1A1 Stabiel

ABCG2/BCRP Stabiel

ABCB11/BSEP Lager bij foetussen dan bij a terme neonaten en volwassenen

SLC2A1/GLUT1 Hoger bij foetussen dan bij a terme neonaten, kinderen en volwassenen

SLC16A1/MCT1 Stabiel

ABCB1/MDR1 Lager bij foetussen dan bij volwassenen

ABCC1/MRP1 Lager bij foetussen en te vroeg geboren neonaten dan bij volwassenen

ABCC2/MRP2 Lager bij foetussen en a terme neonaten dan bij volwassenen

ABCC3/MRP3 Lager bij foetussen en a terme neonaten dan bij volwassenen

SLC10A1/NTCP Lager bij foetussen dan bij a terme neonaten, kinderen en volwassenen. Lager bij te 
vroeg geboren neonaten dan bij volwassenen.

SLCO1B1/OATP1B1 Hoger bij foetussen dan bij a terme neonaten

SLCO1B3/OATP1B3 Stabiel

SLCO2B1/OATP2B1 Stabiel

SLC22A1/OCT1 Lager bij foetussen en a terme neonaten dan bij volwassenen

*  Bepaald in post-mortem leverweefsel van foetussen (n=36), te vroeg geboren neonaten (n=12), a terme 
neonaten (n=10), kinderen (n=4) en volwassenen (n=8)
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Deel III – tot klinisch onderzoek

De meeste geneesmiddelen worden oraal toegediend aan kinderen. Orale biologische 
beschikbaarheid is daarom belangrijk voor de systemische blootstelling. CYP3A is 
aanwezig in de darmen en lever en draagt significant bij aan het first-pass metabolisme 
van veel orale geneesmiddelen, waaronder de gevalideerde CYP3A-marker midazolam. 
Geneesmiddelonderzoek bij kinderen kent ethische en praktische uitdagingen. Deze 
uitdagingen kunnen overwonnen worden via een innovatieve microdosing/microtracing 
studieopzet met een [14C]gelabelde substraat. In hoofdstuk 7 is de dosis-lineariteit van 
de PK van een intraveneuze [14C]midazolam microdosis bestudeerd in 15 zuigelingen 

Tabel 2 Leeftijdsafhankelijke veranderingen in mRNA- en eiwitexpressie van niertransporters (hoofdstuk 
5)

Transporter
gen/eiwit

mrNa-expressie eiwitexpressie*

ABCG2/BCRP Hoger bij a terme neonaten dan bij 
kinderen, adolescenten en volwassenenα

Stabiel

SLCA2/GLUT2 Stabielα Stabiel

SLC47A1/MATE1 Stabielβ Stabiel

SLCO47A2/MATE2-K Lager bij a terme neonaten dan bij 
volwassenenβ

Stabiel

ABCB1/MDR1 Neemt toe over de hele leeftijdsspanneβ Neemt toe met leeftijd. TM50 van ongeveer 
1 maand.

ABCC2/MRP2 Stabielγ -

ABCC4/MRP4 Stabielγ -

SLC22A6/OAT1 Lager bij te vroeg geboren neonaten dan 
bij zuigelingen en kinderenβ

Neemt toe met leeftijd. TM50 van ongeveer 
5 maanden.

SLC22A8/OAT3 Lager bij te vroeg geboren neonaten dan 
bij zuigelingen, kinderen en volwassenen; 
lager bij a terme neonaten dan bij 
kinderenβ

Neemt toe met leeftijd. TM50 van ongeveer 
8 maanden.

SLC22A2/OCT2 Lager bij te vroeg geboren neonaten dan 
bij zuigelingen, kinderen en volwassenen; 
lager bij a terme neonaten dan bij 
kinderenβ

Neemt toe met leeftijd. TM50 van ongeveer 
1 maand.

SLC22A12/URAT1 Lager bij a terme neonaten dan bij 
zuigelingen en kinderenα

Lager bij a terme neonaten dan bij 
volwassenen

*  Bepaald in post-mortem nierweefsel van a terme neonaten (n=1), zuigelingen (n=30), kinderen (n=16), 
adolescenten (n=5) en volwassenen (n=10);

α  Bepaald in post-mortem nierweefsel van a terme neonaten (n=11), zuigelingen (n=60), kinderen (n=31), 
adolescenten (n=10) en volwassenen (n=10);

β  Bepaald in post-mortem nierweefsel van te vroeg geboren neonaten (n=9), a terme neonaten (n=19), 
zuigelingen (n=81), kinderen (n=38), adolescenten (n=10) en volwassenen (n=27);

γ  Bepaald in post-mortem nierweefsel van te vroeg geboren neonaten (n=9), a terme neonaten (n=8), zuigelingen 
(n=21), kinderen (n=7) en volwassenen (n=17); TM50: leeftijd waarop de helft van de volwassenhoeveelheid is 
bereikt.
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(mediaan zwangerschapsduur 39.4 [range 23.9-41.4] weeks, postnatale leeftijd 11.4 
[0.6-49.1] weken). De PK van een microtracer (een microdosis tegelijk gegeven met 
een therapeutische midazolam dosis) werd vergeleken met de PK van een eenmalige 
geïsoleerde microdosis; het resultaat van de studie lijkt het bestaan van dosis-lineariteit 
bij kinderen te ondersteunen. Hoofdstuk 8 presenteert de resultaten van een [14C]
midazolam microtracer populatie PK studie die als doel had de orale biologische 
beschikbaarheid van midazolam te bepalen. In 46 stabiel kritisch zieke jonge kinderen 
(mediaan leeftijd 9.8 [spreiding 0.3 – 276.4] weeks) was er een grote spreiding in de 
typische orale biologische beschikbaarheid: de mediaan was 66% en de spreiding 
was 25%-85%. De systemische blootstelling aan de belangrijkste metabolieten 1-OH-
midazolam (OHM) en 1-OH-midazolam-glucuronide (OHMG) was ook bestudeerd. Dit gaf 
verder inzicht in de maturatie van glucuronidering en de nierfunctie, die respectievelijk 
betrokken zijn bij de omzetting van OHM naar OHMG en renale klaring. Blootstelling aan 
OHM en OHMG was het hoogst voor de jongste leeftijdsgroepen en daalde significant 
met stijgende leeftijd. Dit is hoogstwaarschijnlijk een gecombineerd resultaat van 
ontogenie van CYP3A, glucuronidering en nierfunctie. De grote spreiding in de orale 
biologische beschikbaarheid van midazolam maakt de systemische blootstelling aan 
CYP3A-substraten en de metabolieten na orale toediening onvoorspelbaar, met risico 
op falen van geneesmiddeltherapie of op toxiciteit.

Door leeftijdsafhankelijke veranderingen in geneesmiddelmetabolisme, zoals in 
CYP3A4, kunnen metabolietprofielen van een geneesmiddel veranderen. Metabolite 
in safety testing (MIST) studies met [14C]microtracers kunnen gebruikt worden om 
metabolietprofielen te maken en de routes van excretie te bestuderen, maar zijn niet 
eerder uitgevoerd bij kinderen. Hoofdstuk 9 laat de eerste MIST studie in kinderen 
zien. Door toepassing van een [14C]midazolam microtracer konden we aantonen dat 
het haalbaar en veilig is om metabolietprofielen te genereren en na te gaan hoeveel 
er van de dosis terug te vinden is in urine en feces. Deze aanpak is veelbelovend voor 
first-in-child studies.

Deel IV algemene discussie

In hoofdstuk 10 bespreken we onze belangrijkste bevindingen, vergelijken deze met 
de huidige literatuur en doen de volgende aanbevelingen om farmacotherapie bij 
kinderen verder te optimaliseren.

Specifiek voor de onderzoeksmethoden en de data verkregen in dit proefschrift, bevelen 
we het volgende aan:
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•	 De	 invloed	 van	 andere	 potentiele	 covariaten	 op	 de	 transporterexpressie	 moet	
bestudeerd worden, zoals het gebruik van co-medicatie, het optreden van 
ontsteking, en genotype

•	 Ex vivo transporter data moet gevalideerd worden met behulp van bijvoorbeeld in 
vivo farmacokinetiek data

•	 De	huidige	aanpak	voor	proteomic studies moet geharmoniseerd worden
•	 	 [14C]microtracer en MIST studies bij kinderen zijn een interessante mogelijkheid 

om effectiviteit en veiligheid in de geneesmiddelontwikkeling en huidige 
farmacotherapie voor kinderen te verbeteren

•	 De	 intrinsieke	CYP3A-gemedieerde	 klaring	 van	midazolam	 in	de	darmen	en	 lever	
moet bestudeerd worden met behulp van de data gegeneerd in dit proefschrift

•	 Het	moet	bestudeerd	worden	of	de	in	dit	proefschrift	gepresenteerde	midazolam-
data geëxtrapoleerd kan worden naar andere CYP3A-substraten

Deze aanbevelingen worden aangevuld met de volgende meer algemene aanbevelingen 
voor toekomstige studies/benaderingen, en voor hoe onze huidige kennis gebruikt kan 
worden in de klinische praktijk:
•	 Internationale	biobanken,	samenwerkingsverbanden,	platforms	voor	het	delen	van	

data, en netwerken/infrastructuren voor klinische onderzoek bij kinderen kunnen 
geneesmiddelonderzoek bij kinderen helpen versnellen

•	 Studies	met	exosomen,	organoïden,	endogene	substraten	en	metabolomics kunnen 
een belangrijke bijdrage leveren aan het valideren van transporter ontogenie

•	 Physiologically based PK (PBPK) modelleren helpt ons om geneesmiddelmetabolisme 
en -transport te begrijpen, evenals de impact van een verandering in deze processen

•	 Totdat	de	hiaten	in	de	kennis	over	ontogenie	zijn	weggenomen,	moet	men	voorzichtig	
zijn met routinegebruik van PBPK modelleren om geneesmiddelblootstelling in 
kinderen te voorspellen

•	 Populatie	 PK	 en	 PBPK	 modellen	 kunnen	 in	 de	 klinische	 praktijk	 sneller	 worden	
geïntegreerd door het ontwikkelen van elektronische systemen die complexe 
doseringsschema’s kunnen integreren. Deze systemen kunnen dan parallel aan het 
elektronisch patiëntendossier gebruikt worden.
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