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Casus  
Een 34 jarige patiënte wordt gediagnosticeerd met een lupus profundus. Beleid: starten met 
plaquenil. Moet glucose 6-phosphate dehydrogenase(G6PD) bepaald worden alvorens er gestart 
gaat worden met plaquenil? 
 
Wetenschappelijke vraag 
Leidt het bepalen van G6PD alvorens te starten met plaquenil tot een verminderd risico op ernstige 
complicaties van plaquenil? 
 
PICO 
P patiënten die willen starten of gestart zijn met plaquenil 
I  bepaling G6PD 
C geen of geen bepaling G6PD 
O frequentie van voorkomen van ernstige complicaties van plaquenil 
 
Zoekstrategie en selectie 
Trefwoorden: Plaquenil OR Hydroxychloroquine (& synonyms), glucose 6-phosphate 
dehydrogenase OR G6PD 
Gezocht in: pubmed, embase, cinahl, Cochrane Collaboration, NHG, CBO, national Guideline 
Clearinghouse, TRIP-database 
 
Kritische beoordeling / level of evidence: 
Er zijn geen primaire studies uitgevoerd naar het effect van plaquenil bij patiënten met G6PD 
deficiëntie. Alle onderstaande informatie is gebaseerd op expert opinion. 
 
Bespreking van de resultaten en conclusies: 
Antwoord op de vraag: 
In reumatologische richtlijnen 1,2,4 wordt beschreven dat patiënten met een G6PD deficiëntie 
mogelijk een hoger risico zouden hebben op het ontwikkelen van anemie of hemolyse. Echter, het 
bepalen van G6PD is niet geïndiceerd. In diverse recente reumatologische trials met plaquenil 
wordt een normale G6PD waarde niet genoemd bij de inclusie criteria. 
Eén dermatologische review3 suggereert het bepalen van G6PD, maar geeft geen onderbouwing. 
 
Als heersende opvatting geldt dat G6PD deficiëntie niet uitgesloten hoeft te worden alvorens te 
starten met plaquenil. Wel is er een contra-indicatie voor gebruik van plaquenil bij patiënten met 
een bekende G6PD deficiëntie. 
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