
Samenvatting Clinische Toxicology 2016 

 

Introductie = college 1.1  & Epidemiology – 1.2  

Vergif; Al 1000 jaren wordt het gebruikt in de vorm van planten, dieren gif of mineralen, voor jacht, 

oorlog en executies. 

 

Curare;  

D-tubocurarine, door Amerikaanse indianen gebruikt om spieren van dieren in de jacht te 

verlammen. De dieren gingen dood door ademhaling falen. Nu gebruikt als spierverslapper bij 

operaties en het werkt op de cholinerge receptoren. Alleen actief bij parenterale toediening, niet via 

eten  handig voor jagen. 

 

Socrates zelfmoord door Hemlock  dolle kervel ook wel Conium maculatum. 

Bevat een piperidine alkaloid coniine  lijkt op nicotine, werkt direct als nicotine agonist. Blokkeert 

werking van CZS omdat het werkt op acetylcholine receptoren. In hoge dosis krijg je verlammingen 

 fataal (vooral voor kinderen) 

Piperidine zit in stengels/blaadjes  thee zetten. 

 

Cholinerge stoffen: bij te veel, meestal dodelijk 

 

Giftige planten: 

- Monkshood = aconitine: aanhoudende activering van NA-kanalen  Tachy-arrhytmias  te 

snelle hartslag. 

- Bilzekruid, henbane = Hyosciamus: Polytytotoxine  delerium, misselijk, pijn 

- Mandrake = mandragora: podophyllotoxine, delirium, hallucinaties, misselijk, braken, 

buikpijn, neurotoxicity, leverschade 

- Papaver = poppy; morfine, codeine, papaverine alle kenmerken van opiade, sedatie, 

ademhalingsdepressie. Vooral Pakistan/afghanistan = gouden driehoek 

Giftige dieren: padden, salamander (tetrodotoxin), vis/kogelvis (tetrodotoxin), slangen, 

schaaldieren(saxitoxine) 

Toxines  neurotoxiciteit 

 

Het woord Poison/gif 

- In 1225 voor het eerst gevonden 

- 1555: Paracelsus: Alles is vergif, alleen de dosering maakt t verschil 

- Een stof die het organisme dusdanig verstoord, als er voldoende is opgenomen. Meestal bij 

chemische reactie of andere activiteit op moleculaire schaal. 

 

Cases: 

- Goeie Mie: In leiden, seriemoordenaar. In 3 jaar 100 buren, 27 doden door Arseen trioxide te 

gebruiken die ze kreeg van de locale apotheek. Arseen is een toxisch metaal. 

 

Toxische metalen: 

Lood, antimonium, kwik 

Gasvormige stoffen: CO, H2S(rotte ei), Ammonia(NH3)  sterke base, lost je huid/slijmvliezen op 

Opmerking [S1]: Lijstje maken van 
stiffen waar je op moet letten! 
- sheets + SMV doorlopen 
Op alfabelt sorteren 

Opmerking [S2]: To do: 
-Smv lezen + slides en verwijzen naar de 
slides in de SMV 
-- In smv de sylabus vernoemen 
-Sylabus lezen  matchen bij colleges 

Voor tentamen: 
- Slides printen 

-SMV printen 
-Woordenboek mee 
- Uitgewerkt oefententamen mee! 

Opmerking [S3]: Markeren: 
-Wat moet je echt weten/inzich!  



Toxicologie: 

Komt van Toxicon in het Grieks: pijlpunten gedoopt in gif. In Nederland waren 4 faculteiten de basis. 

Thorbecke heeft dat bedacht  gezonde samenleving is sterke natie. 1876! :D 

 

Soorten vergiftigingen: 

- Opzettelijk: (zelf)moord 

- Per ongeluk/toevallig: Orgaan falen, drug-drug interaction(CYP!), Voorschrijf fouten, ongeluk 

- Bijwerkingen: Ongewenst effect bij een normale dosis = NIET VERGIF! Treed altijd wel op. 

 

Analytische technologie: 

- H2S om metalen in water en wijn aan te tonen. Test oplossing  naar pH 3-4  H2S 

toevoegen  Zwavelzout slaat neer. Is voor veel metalen geschikt! 

- Marsh testte arseen in een lichaam. Oxidatie +reductie geeft reactie. In zuur medium  

Thioacetaminde 

- Tegenwoordig:  

o Chromatography!:D 

o UV spectrophotometry/Diode-araay detection: Heel specifiek, niet gevoelig 

o Mass spectrometry: gewicht buigt anders af. Weinig ruis, erg gevoelig (100 x meer 

dan UV) 

o MSMS: tandem mass spectrometry. Heel specifiek, heel gevoelig 

Summary: Vergiftigingen zijn van alle tijd. Detectie van stoffen is een uitdaging. Huidige technieken 

kunnen veel aan, in de categorie microgrammen per liter. 

 

Epidemiologie 

Nederlands vergiftigingen centrum. Zit in het UMCU in Utrecht en is 24/7 telefonisch bereikbaar. Het 

krijgt ongeveer 100 vragen per dag. 

Toename in meldingen komt omdat het centrum naamsbekendheid heeft gekregen. 

- Per leeftijd: Kinderen van 0-4 jaar stoppen namelijk alles in hun mond 

- Blootstelling; vooral ingestie = doorslikken 

- Producten: vooral humane geneesmiddelen 

Per ziekenhuis, 200 intoxicaties per jaar. Meest drugsmisbruik (canabis, cocaine, amphetamines). 

Medicijnen (slaappillen, analgetica, psychische medicijnen), Huishoudproducten (oplosmiddelen, 

pesticiden). GHB is hip in Almelo, Heereveen.  

 

Wat is er anders aan toxicologie dan aan andere stoffen/medicijnen: 

- Je hebt geen randomized controll trials  niet ethisch 

- Case reports = beschrijving van 1 case. Of case series = meerdere gevallen 

- Er is weinig informatie bekend over toxiciteit, alleen dierstudies. En het is niet bekend bij 

zorgverleners 

- Op bijsluiter staat; raadpleeg uw arts  wat een onzin! 

- Multidisciplinaire aanpak 

- Het levert geen geld op :S Dure patiënten 

Hoe komt je aan de juiste informatie? Literatuur/case reports, case series, vergiftigingen informatie 

centrum, workshops/courses 

 



Farmacokinetiek en Toxicokinetiek = College 2.1 

Farmacokinetiek: Wiskundige beschrijving van wat geneesmiddelen doen 

- 1 compartimenten kinetiek: in 1 klap overal 

- 2 compartimenten kinetiek: eerst in alleen goed doorbloedde organen (Longen, hart, lever, 

hersenen) erna pas in de rest. 

Bij een intoxicatie eerst de organen. Veel geneesmiddelen zij niet nefrotoxisch, dat zijn de 

metabolieten. Als iets snel distribueert, is de concentratie snel laag  minder effect. Als iets 

langzaam distribueert  veel effect, snel toxisch 

 

Effector compartiment: Farmaco dynammiek! Daarin kan je niet meten  dus meten in 

compartiment 1 

Farmacokinetiek – Dynamiek – PK/PD   Therapeutisch window 

Farmacokinetiek: is onderzocht in dieren, in fase 1 in gezonde vrijwilligers, fase 2 effect, fase 3: in 

patiënten, maar de overdosis is niet onderzocht. Dus je bent afhankelijk van case reports. 

 

Type intoxicaties met medicijnen: 

- Overdosis: Te veel tabletten, voorschrijffout, bereidingsfout, toedieningsfout(pletten van 

tablet met gereguleerde afgifte) 

- Verlaging van de klaring: nieren falen, lever falen, drug-drug interactie 

 

Toxicokinetiek = ADME 

Absorptie: drug disintegratie, snelheid, biologische beschikbaarheid 

Is langzamer als er een grote overdosis is genomen van een retare tablet  je krijgt een plakkerige 

massa in de maag  geeft nog lang medicijn af. Dit noem je een pharmacobezoar  klont in de 

darm. Er is vocht nodig voor oplossen, dat is er niet  erg vertraagd proces = vertraagde afgifte.  

Snelheid: is langzamer als er een pharmacobezoar is. Langzamer bij anticholinergische 

eigenschappen de darmen houden op met werken  Je hebt tijd om in te grijpen 

Biologische beschikbaarheid: 

- is verhoogt als de pGP efflux pomp verzadigd is. Bij Verapamil (Ca2+ antagonist) of pGP 

substraten. Opletten bij combinaties van medicijnen. 

- Is verhoogd bij verlaagde GI tijd (darm tijd) 

- Is verhoogd als metabolisme/afbraak in de darm verzadigd is  Cyp3A4 substraten of bij 

medicijnen die interactie vertonen met CYP3A4 

- Verzadiging van het first pass metabolisme: CYP substraten of interactie met CYP enzymen. 

- Let of de vorming van actieve metabolieten! Paracetamol  NAPQI  

Distribution: eiwitbinding, snelheid, volume 

Medicijnen moeten getransporteerd worden  via bloed (aan of los eiwit) De distributie snelheid is 

zelden beïnvloedbaar. Volume is ook niet beïnvloedbaar  behalve medicijnen die hypotentie en 

dus hypoperfusie veroorzaken.  

Eiwitbinding kan verzadigd raken!  doet iets met de pH, maar ook vrije medicijn heeft ander effect 

dan gebonden! Let op interventies! 

Als ineens de binding verzadigd is  heel veel vrije medicijn!  

Dialyse helpt niet bij eiwitgebonden medicijnen  wel als t verzadigd is  niet altijd t compas leren 

- Het effect van hypoalbuminemia op vrije concentratie phenytoin = werkelijke concentratie / 

(0,25 x[Albumine] +0,1) 



- Single dose concentratie: als ingenomen dosis bekend is 

Cmax = F*D/V 

Cmax = concentratie, F = Biologische beschikbaarheid D=dosis V = volume 

- Steady state bij orgaan falen 

Cstst = (F*D/V) * 1,44 * (t1/2 / T) 

- Distributie kan heel traag zijn. Maar ook hoge serum concentraties met weinig effect. Als 

serum concentraties dalen  mensen knappen op, behalve als het distributie effect heel 

langzaam is  lithium  

Metabolisme: lever, andere 

Fase 1:  oxidatie, hydrolyse, reductie uitgescheiden 

Fase 2: vaak wel actief na fase twee pas  midazolam. SUPER hydrofiel 

Metabolisme door: Lever: enzymen (verschillen!) CYP enzymen, Glucoronidation en fase 2 reacties.  

CYP1A2: coffeïne, als dit down gereguleerd is moet je lager doseren, vertraagde eliminatie 

Boven de 35  elk jaar daalt alles 1% 

Andere: de longen 

Midazolam  hydroxymidazolamglucoronide  nier functie stoornissen. Glucoronidase toevoegen 

 glucoronide gaat eraf  niet meer toxisch. In darmen weer opnieuw opgenomen. 

Eliminatie: nier, gal, andere 

Nier:  

- Glomerulaire filtratie: passief, niet verzadigbaar, afhankelijk van de bloedflow. 120 ml/min 

(80-150). Tot 5 dalton. 

- Tubulaire secretie: Actief door transporters. Verzadigbaar en interacties. 

Als de klaring hoger is dan de nierfunctie per definitie tubulaire secretie  kost energy + 

enzym 

- Tubulaire reabsorptie: Actief, interacties, je kan ingrijpen 

- NSAID’s vasoconstrictie van de nier  lagere bloedflow 

Gal: geconjugeerde medicijne, mogelijkheid om te deconjugeren  heropname. Ingrijpen met 

bijvoorbeeld actieve kool 

Andere: Longen: geen significantie route, sommige geven geur 

Zweet: geen significante route  smaak/geur 

 

Na 24 uur geen effect  dan is t niet boeiend  psychiater. 

Decontamination protecol 

Opmerking [S4]: Wat betekenden deze 
parameters? 



 
 

Samenvatting: Toxicokinetiek is verschillend van farmacokinetiek 

Wijzigingen en verzadigingen van processen vind plaats.  

Absorptie: Pharmacobezoar! 

pre systemisch metabolisme 

Eiwit binding 

Systemische klaring 

Mogelijkheden om in te grijpen 

 

  



Analytische methoden 3.1 

Color/spot test 

Gebruikt voor identificatie, niet kwantitatief. Gebaseerd of een specifieke kleur per reagens. Niet 

geschikt voor mengsels of biologische samples(Bloed, urine)  zuivere substanties. 

Poeder op een well  kleur reagens erbij  kleur specifiek voor 1 stof. Bij overlap  meerdere 

reagens gebruikten. 

Reagens is altijd een oplossing van geconcentreerd zwavelzuur  morfamide 

Geschikt voor: Drugs, alkaloiden 

Spectrofotometrische methoden 

- Direct UV/VIS spectrofotometrie 

Niet nuttig voor identificatie  alle spectra lijken op elkaar(alles bij 254 nm). Goed voor 

kwantificatie als je weet wat je hebt. Het moet wel een kleur hebben: Salicyl zuur met Fe3+ 

 violet 

- Infrarood 

Super geschikt voor smokkelwaar 

Alleen identificatie  bibliotheken met spectra bekend. Alleen heel zuiver materiaal. Niet 

geschikt voor kwantificatie  

- Atomic absorption/atomic emission spectrofotometrie.  

Aleen voor metalen. Sample in water  boven de vlam  vrije atomen in aangeslagen 

toestand  uitzenden specifiek ligth = emissie. Specifiek ligt absorberen is atomic absorbtie 

 geschikter voor weefsels.  

 
- ICP-MS 

monster tot 2000 graden opgewarmd  geatomiseerde elementen  

massaspectrofotometer 

Geschikt voor alle elementen, maar aan N,O en H heb je niet zo veel. Heel specifiek want je 

ziet zelfs isotopen. 

Imuuno assays (wss geen tentamen stof!) 

Is een black box. Je doet er iets in, super vaag en er komt maar wat uit. 

Principe: Biochemisch molecuul  analyt, antibody, label.  veel verschillende merken 

Homogeen vs heterogeen, competitief vs non-competitief  

Enzymatic Immuno Assay (EIA) 

Competitief, homogeen immuno assay. Analiet en analiet-enzym complex competeren voor de 

antibody  binding  enzyme activiteit  meten met spectrofotometer 



EIA-G6PDH (glucose 6 phosfaat dehydrogenase 

Turbidimetrisch immuno assay: KIMS/PETINIA 

Het is snel en makkelijk. Maar voor weinig dingen, niet voor screening, cross reactiviteit. 

De rechter doet nix met uitslagen van testen als dit!  

Chromatografie  

- Dunne laag chromatografie: extractie van een monster. Detectie extinctie of fluorescentie 

Goed voor identificatie: Retentietijd, vorm, UV/fluorescentie activiteit, sprayen met kleuren. 

Niet geschikt voor kwantificatie, wel ongeveer 

- Gas Chromatografie : Gepakt vs capilair 

Interne standaard toevoegen, extractie van sample, op de column  retentietijd zegt iets 

over de soort stof 

o Flame ionisatie: aspecifiek  organische stoffen 

o Detectie methoden: Stikstof  Zelfde als Flame ionisatie. Meer gevoelig voor stikstof 

en fosfor 

o Mass detectie: selectief, grote bibliotheek. Geschikt voor screening, niet voor 

kwantificatie 

- Vloeistofchromatografie: Interne standaard  sample  kolom  signaal. 

Kamertemperatuur 

o UV.VIS: alleen vastgestelde golflengte. Gelimiteerde mogelijkheden voor 

identificatie. Geschikt voor kwantificatie als je weet wat je hebt. Niet geschikt voor 

screening 

o Diode Array detector: continue UV spectrum. Identificatie (Retentietijd +spectrum) 

en kwantificatie (hoogte van de piek). Geschikt voor screening, bibliotheek 

o MS: single quadrupole: identificatie van stof  niet zo specifiek 

Triple quadrupole: identificatie stof + dochter stof  meer specifiek 

Niet geschikt voor screenen, je verbruikt je stof :S 

 

Tox screen: combinatie van verschillende testen, gemaakt door elk ziekenhuis zelf. UMCG kan veeel! 

LC en GC zijn duur :S, duurt wel maar 10 minuten 

 

Samenvatting: ER zijn veel methoden. Immuno-assays zijn snel en makkelijk, niet altijd nuttig. LC en 

GC zijn specifiek, per ziekenhuis, grote bibliotheken. Spectrofotometrische methoden vooral voor 

metalen 

 

  



Paracetamol College 3.2  

In Engeland een erg populair zelfmoord middel, maar ook rest van de wereld. Erg makkelijk te 

verkrijgen.  

Normale dosis volwassenen: 4 g/dag 3 voor chronisch, kind 75 mg/kg/dag, voor 3 dagen, post 

operatief. 

Farmacokinetiek  geen retaire preparaat.  

Toxische dosis: 

< 100 mg/kg: nix aan de hand 

 100 mg/kg: kleine kans op leverschade 

 250 mg/kg: lever schade (50%) 

 >350 mg/kg: leverschade (100%) 

Kinderen: >150 mg/kg. Die lever is relatief groter en kan meer hebben, grotere metabole activiteit 

 

Acute overdosis: >250 mg/kg. In t begin geen symptomen, na een paar uur misselijk en braken. 

18-72 uur: buikpijn. 24-36 uur leverfalen (ASAT,ALAT), 48 uur: leverschade  multiple orgaan 

falen nier schade. 72 uur dood. Geen goede manier voor zelfmoord. 

Voor leverschade meet je ASAT en ALAT (aminotransferase enzymen), deze stoffen komen vrij als de 

lever kapot gaat. Ook de t1/2 zegt iets over de leverkwaliteit, deze is vertraagd bij kapotte lever. 

Als PTT of INR (Stolling) nog steeds stijgen na 48 uur, waarschijnlijk orgaan falen  bij 96 nog steeds 

 levertransplantatie. 

Bij innamen met alcohol  grotere kans op lever falen.  

Therapeutische dosis: nix aan de hand 

Vasten: hoger risico bij herhaaldelijk gebruik.  

 

Pahtogenese 

  



 

In lever wordt NAPQI gemaakt  is erg toxisch. Zwavelhoudende aminozuren vangen dit weg. NAPQI 

wordt gemetaboliseerd in de lever, dus daar schade. Als je niet gezond eet  meer NAPQI. 

CYP2E1 : alcoholdehydrogenase  als je die remt, zou ook mooi zijn. Maar dit enzym doet nog veel 

meer, dus wordt nooit gebruikt. 

Albumine vangt deel van NAPQI weg  te weinig albumine om alles weg te vangen 

 

Acute paracetamol intoxicatie 

Snelle intake van > 100 mg/kg. Geen geschiedenis van chronisch gebruik of hoge dosissen. 

Meet concentratie na 4 uur  kijk in tabel  start met N-acetylcystein 

  
Groot engels onderzoek: dit schema! :D  

Ook eerder dan 4 uur meten! Dan kun je een goede schatting maken! 

 

N-Acetylcystein: 

Wordt omgezet tot cysteine  is een sulfaat donerend aminozuur  

Loading dose: 150 mg/kg, langzaam (voor allergieën) intraveneus (vieze smaak) voor 60 minuten 

Onderhoudsdosis: 450 mg/kg, continue infuus voor ten minste 24 uur 

Zo snel mogelijk starten! 

 

Chronisch: 

Meerdere dagen >4 g/dag. Je meet geen toxic paracetamol level. Dat komt omdat sulfanering en 

glucuronidering werken. Chronische blootstelling aan NAPQI  lever schade  lange t1/2 van 

paracetamol. ASAT en ALAT heel hoog, APT en INR (stolling!) zijn vertraagd. Behandeling: Zelfde als 

acute intoxicatie  voorbereide voor lever falen 

 

Centrilobulair necrose: lever necrose, meegaa veel ASAT en ALAT, acidose en abnormale stolling  

Acuut lever falen (ALF) door paracetamol: 

Verlaagde lever functie EN Encaphalopaty (hersen falen) EN voorheen gezond 

Komt vaak voor. Paracetamol is het hoogst in USA 

Levereiwitten worden uitgescheiden, Metabolisme van toxische stoffen is geremd. Andere 

intermediaire stoffen ordenen zich anders. Geen goede albumine, stollingsfactoren, etc. 



ALF = Multi orgaan falen 

Centraalzenuwstelsel: Encephalopaty, hersenoedeem, achteruitgang van de hersenen. 4 fases! 

Circulatie: Perifere vasodilatie, verhoogd hartritme 

Microcirculatie: verzwakte O2 transport en verbruik 

Gas exchange: Centrale hyperventilatie 

Nieren: anuria, oliguria 

Maar! Lever kan goed regenereren! Alleen niet helemaal in te schatten of ie t red of niet.  

Prognose van ALF: 30 % gaat dood, maar wel veel hersen problemen. 

Erg duur om iemand in leven te houden.  

- Stabiliseren van organen 

- Intoxicatie behandelen met N-acetylcysteine tot de lever t doet 

- Infecties vorkomen 

- Herkennen en behandelen van hersen oedeem 

- Beoordelen of patiënt een transplantatie nodig hebben 

Transplantatie: Bloedgroep, 1-2 dagen wachten.  

Tot die tijd MARS: Molecular Absorbent Recirculating System 

 

Samenvatting: Paracetamol is meest ingenomen overdosis medicijn. Veilig antidotum is beschikbaar. 

Weinig mensen hebben levertransplantatie nodig. Als er snel gereageerd is, is t resultaat goed.  

 

  



Voorkoming van Absoptie en geforceerde eliminatie College 4,1 

Problemen: Elke patiënt is uniek, intoxicaties zijn heterogeneous, patiënten zijn onbetrouwbaar, veel 

bias, eindpunten zijn erg moeilijk neer te zetten en Random controlled trials kunnen niet. 

 

Voorkoming van absorptie 

Historie : tot 1997 deed iedereen maar wat. Pas vanaf toen heeft de Academy of Clinical Toxicology 

en de European Association of Poison Control Centers and Clinicla Toxicologists een boek 

geschreven. Maar wat te doen met: 

Verschillende leeftijden, orgaan falen, nieuwe/onbekende drugs, drugs met veranderde afgifte. 

- Braken 

In NL bijna niet, want moet in de eerste 30 minute na innamen. Tot 1997 gebruikte iedereen 

het wel. Ipeca siroop is gebruikt om braken te induceren, geen bewijs dat het werkt. 

Beter niet gebruiken, liever maagspoelingen, darm leegmaken of actieve kool. Met braken 

kan de inhoud ook in de longen terecht komen. 

- Maagspoeling: Slang in de maag  water in de maag  even wachten  water er weer uit. 

Gevaren: Buis in de longen ipv maag, de maaginhoud wordt ingeademd, de maag wordt 

doorgeprikt of problemen met de elektrolytenbalans. 

Maagspoelen Wel en niet  slide 

Vooral bij planten en echt toxische stoffen.  

- Geactiveerde kool 

Kool van een kokosnoot schil, heeft heel groot oppervlakte en absorbeert organische stoffen. 

Niet voor metalen, ionen of organische oplosmiddel. In ieder geval 10 kool op 1 drugs, met 

water toegediend. Werkt alleen in de maag darm. Volwassenen; 50-100 mg, kinderen 1 g/kg. 

Eventueel aanlengen met een laxantia(Na/mg sulfaat, bij opioiden). Handig binnen 1 uur na 

inname, gecontroleerde afgifte en als er vertraagde opname is. Na de maaltijd ingenomen 

vergif, dan heb je meer tijd om actieve cool te geven. 

Mensen willen t graag in de buurt hebben, thuis of ambulance. Liever getraind personeel en 

het binden ook aan antidota, denk daar aan! Of als er nog een biopt genomen moet worden 

oid. 

- Herhaaldelijk geactiveerde kool 

Lading doses: 1 g/kg Om de 4-6 uur, 0,5 gram, liefst met zout en laxans , voor 24 uur 

Voorkomt opname van medicijnen met een vertraagde afgifte en blokkeert de 

enterohepatische circulatie. Vooral gebruikt bij gecontroleerde afgifte preparaten en 

medicijnen met een enteropatische kringloop. Moet wel gecombineerd worden met een 

laxans. 

Vooral bij Carbamazepine, theophylline, quinidine en barbituraten. Verhoogde eliminatie: 

Antidepresiva, digoxin, phenytoin, beta blokkers, disopyramide, amiodarone, lamotrigine, 

calcium antagonisten. 

- Hele darm leeg maken 

4 liter iso-osmotische vloeistof drinken. Vooral voor medicijnen met vertraagde afgifte. 

 

Geforceerde eliminatie 

Geschiedenis: J. Kolff 1943  bad, nier op wieltjes  hier komt t woord badwater vandaan. Het doel 

is om afvalstoffen te verwijderen.  



Hemodialyse = diffusie, hem filtratie = convectie, hemodiafiltratie = difussie, convectie & absorbtie. 

Je hebt intermittent hemodiialyse, periteneal dialyse, hemoperfusie, continue dialyse 

 

Hemodialyse  

Diffussie: 

Het kan alleen bij stabiele patiënten, die de lage bloeddruk kunnen opvangen. Tegenstroom principe. 

Bloed flow kan tot 200-300 ml per minuut, moet niet hoger worden. Deze analyse is erg duur, de 

flow kan ook niet te hoog zijn. Principe en effectiviteit: SLIDE. Kan alleen kleine molecule vooral, 

grote hangt af van membraan dikte.  

Convectie: 

Je drukt het bloed tegen een filter aan, zodat alle kleine compounds er door heen gaan.  

Het ultrafiltraat verdwijnt; aanvullen bij predilutie: minder stolling, maar het spul verdwijnt ook over 

het membraan. Wel meest gebruikt, met toevoeging van zouten. Post dilutie, je verliest niet al je 

vocht, maar de kans op stolling is veel hoger. 

Materiaal: 

Water behandelingen installatie. Dialyse machine, patiënt die dialyse aan kan en getraind personeel. 

Apotheker is verantwoordelijk voor alle apparaten. Het water kan met omgekeerde osmose of met 

stoom destillatie. De hele bedoeling kost 4 uur om aan te sluiten. 

Diagram van de membranen, worden steeds meer vergelijkbaar met de echte nier  zeeffractie zegt 

iets over het membraan. Vroeger polysulfon, maar dat is erg verbeterd 

Continue hemodialyse 

Convectie + difussie met een lagere bloed flow. Het is voor instabiele patiënten en kleinere kans op 

terug val. Het gaat wel minder snel en duurt lang. 6 x minder effect op uur basis, maar minimaal 24 

uur, dus net zo veel effect. 

Hemoperfusie 

Bloed over een kolom, kan maar in een paar plekken in Nederland. Heparine wordt ook 

geabsorbeerd, veel stollingsproblemen. Wel geschikt voor de groene knol amolyt, maar verder niet 

echt. Het is ook erg intensief en moeilijk 

 

Albumine is een maat voor nier schade  als dat in de urine zit is je nier kapot.  

 

MARS 

Moleculair Adsorbent Recirculating System 

Hoge flux dialysator. Is geschikt voor sterk eiwitgebonden stoffen. Neemt de functie van de lever 

over soort van. 

Materiaal 

Een albumine circuit dat langs actieve cool en een anion exchange filter gaat. 

 

HD is Hemodyfiltratie = awesome! 

HP = hemoperfusie 

CA/VVHD = continue technieken (CA/VV = waar de canule zit 

 

Valproine zuur: 



Bij 1400 mg/L (heel hoog) kans op lever falen, hersen oedem en dood. Het wordt goed geabsorbeerd, 

hoge biologische beschikbaarheid, klein volume voor de distributie en bind aan eiwit  dus dialyse is 

niet nuttig? Jawel! Tot t weer normaal is 

 

Samenvatting: 

Actieve kool is effectief en veilig. De klaring van het medicijn wordt verhoogd. Dialyse is alleen nuttig 

bij een klein aantal stoffen en het is nuttig als het snel gestart kan worden. 

 

  



Toxidromes & Klinische parameters College 5 

 

Communicatie tussen arts en apotheker. Zorg dat je weet waar het over gaat en zorg dat jij net zo 

veel te weten komt als de arts.  

 

Coma score 

Glasgow Coma Scale geeft een  EMV score ne is een manier om een patiënt te ranken, internationaal 

gebruikt. 1 = doet nix, 15 = volledig aanwezig 

 

Toxidrome: Tekenen en symptomen, laboratoriumonderzoek en ECG veranderingen die een 

specifieke klasse van vergiftiging of een geneesmiddel karakteriseert. 

 

Sympaticomimetica toxidromes 

Noradrenalin is een adrenerge neurotransmitter die de huid, ogen, hart, longen, maagdarmkanaal, 

klieren en CZS stimuleert. Alles wordt meer actief en bewegelijk. In ernstige gevallen 

hartritmestoornissen en coma kan optreden.  

Vaak voorkomende zijn MDMA en XTC, maar ook Alfa receptor agonisten, beta receptor agonisten en 

combinaties van deze twee. 

 

Anticholinergische toxidrome 

Alle medicijnen van antidepresieva, antipsychotia en antihistaminica. Ook atropine en paddenstoelen 

Anticholinergica blokeren de muscarine receptoren, vooral in het parasympatische zenuwstelsel  

inactiveert ogen, hart, ademhaling, huid, maagdarmkanlaas en blaas. Delerium en verward zijn kan 

optreden.  

 

Hallucinogeen toxicodroom 

THC, LSD, paddenstoelen. Bij medicijnen en drugs die hallucinaties veroorzaken. Kan ook symaptische 

sympthomen hebben. 

 

Opioide toxidrome 

Deze binden aan 

- mu receptor: afhankelijkheid, minder maagdarmkanaal, minder ademhaling, blij gevoel 

- Kappa receptor: Veranderen van pijn perceptie, bewustzijn en motorische controle 

- Delta receptoren: Analgesie, antidrpressieve, afhankelijkheid 

- Nicotine receptoren: Angst, depressie 

Bij alle drugs die binden met de opioïde receptoren 

 

Sedatieve Hypnotische toxidrome  

Benzodiazepines, barbituraten, antipsychotica. De opiode receptoren, benzodiazepine receptoren en 

GABA receptoren zijn betrokken. Medicijnen die het centraal zenuwstelsel blokeren.  

 

Cholinerg toxidrome  

Het tegenovrgestelde van het anticholinergisch toxidrome. Activering van acetylcholine door het 

remmen van choine estrase enzym. Activatie van de muscarine en nictorine receptoren en activatie 

van centraalzenuwstelsel.  



DUMBELS: diarree, urine, miosis, bronchospasme, braken, tranen, zweten/aanvallen 

 

Withdrawal toxidrome – Ontrekkingsverschijnselen 

Als een patiënt verslaafd is en ineens stopt. En als een effect van een medicijn ineens verdwijnt. 

 

Serotonine toxidrome  

Alle medicijnen met serotonergische eigenschappen. Veel variatie aan signalen en eigenschappen. 

Vooral perifeer en autonoome disfunctie. Dit gebeurt t vaakst wanneer er 2 of meer medicijnen gelijk 

zijn gebruikt. 

 

Overvieuw!  

 
 

Anion gap 

Concentratie NA – (cloor + Waterstofcarbonaat) = 16. Dit is verhoogd door kleine negatief geladen 

moleculen met een hoge concentratie. 

Osmol gap: 

Gemeete osmolariteit – berekende osmolariteit. 

Berekent: 2 x Natrium + Glucose + Urea. Komt door kleine moleculen in een relatief hoge 

concentratie. 

Zegt iets over je toxiciteit, of t afneemt of erger wordt.  

 

Hypokalemie: door Theophylline  



Hyperkalemia: digoxine. Dit blokkeert de NA/K exchange. Dus te veel intracellulair NA en te veel 

extracellulair K 

Management van patiënten met een vergiftiging  

A: Airway: Mag niet geblokkeerd zijn! 

B: Breathing: moet adequaat zijn, zo niet een masker of beademing. Alleen als A en B goed zijn 

mogen we door naar C 

C: Circulatie. Goed kijken naar toestand van de patiënt. Is er voeding nog aanwezig, en kijken hoe je 

Intraveneus toe gaat dienen. Snel of langzaam 

D. disability (onbekwaamheid): Als een patiënt comateus is, ademhaling is t belangrijkst! Dan een 

canule en suikerspiegel meten. Evt suiker geven 

E. exposure/environment: Kijk naar de hele patiënt, hoe ziet ie er uit, zijn er dingen gezwollen, waar 

is ie gevonden. Pleisters van z’n lijf halen en naald uit de arm trekken. 

 

Samples: 

- Bloed: huidige situatie en pharmacokinetiek/dynamiek, prognose 

- Urine: duurt lang voor jet weet, niet handig voor de huidige situatie. urine is maar 

gelimiteerd aantal medicijnen, zegt niets over de huidige intake en het hangt ook af van de 

antibody reacties, cross reactief 

- Saliva/orale sappen: huidige situatie, niet invasief en klein volume 

- Haar: 1 -1,5 cm per maand. Is nuttig voor langer geleden 

- Meconium; ontlasting van een baby. Kun je zien wat de moeder allemaal gebruikt heeft 

- Liquor: moeilijk 

- Weefsel. Is vaak nadat je dood bent 

 

Kwalitatief vs kwantitatief  

Bloed is goed voor beiden, en de kwantiteit is nodig om een relatie tussen concentratie en effect te 

laten zien. Urine is alleen kwalitatief, een ja/nee antwoord. 

 

  



Tramadol College 6 

Tramadol is een pijnstiller tussen paracetamol en de opiaten in. De H3C gaat van de O-

demethyltramadol af door CYP en dan krijg je desmethyl = actief = 2 x meer analgesic. 

Tramadol bindt op de mu receptor en blokkeert noepinephrine reuptake en is een SSRI  ervaring 

van pijn. Bij ouderen niet zo hoog doseren! 

Bij tramadol wordt een stimulus van de zenuwactiviteit geremd  geen pijn meer. Het wordt veel 

gebruikt 10% van alle ziekenhuisontslagen en 50% na een operatie. Heeft geen effect op de opium 

wet. 

Er gaat echt bijna nooit iemand dood aan tramadol alleen. Vaak met benzodiazepines  interactie. 

Of met seotonerge medicijne  serotonerg syndroom 

Dosis  SLIDE. Kan ook controled release tabletten.  

Eliminatie is 6,3 uur en gaat bijna allemaal via de lever. 

Therapeutisch is 100-750 microgram per liter. Toxisch is boven de 800 microgram per liter. Lethaal 

weten we niet, wss is t niet lethaal. 

Acuut: Mu receptor agonisme en daling van de ademhaling en laag vloeistof en geen oog reactie en 

ook serotonerg syndrome  verschillende stadia  SLIDE 

Chronisch: vermoeidheid, duizeligheid, hoofdpijn, braken, zweten, hallucineren.  

Het reageert niet met de opiaten test, want morfine heeft 4X6 ring, en tramadol niet. Bloed in de 

HPLC/GC  zelf methoden maken 

 

Post mortale Re distributie: de concentratie van een geneesmiddel veranderd net nadat je dood gaat. 

Daarom is een concentratie meten erg moeilijk.  

 

Overdosis behandeling: 

- Binnen het uur: geactiveerd kool 

- Vocht balans bijhouden 

- Naloxone 

- Benzo’s voor aanvallen  onbehandelde aanvallen  blijvende schade  

- Opletten op serotonerg syndroom  

 

Naloxone 

Verdringt compound op mu receptor. Is voor alle opiaten en heeft lage biologische beschikbaarheid 

dus moet intraveneus. Dosis van 0,4-2 mg intraveneus. En vaker herhalen evt. Als na 10 mg nix is 

gebeurd, dan is t geen opiaat. Het duurt 4 uur voor een reactie  bij verslavingen krijg je 

onttrekkingsverschijnselen  overstappen op wat anders  

 

Naltrexone: oraal  loyale werking  om bijwerkingen van opiaten te verminderen en kan ook evt 

ipv naloxone  maar beter niet 

 

Summary:  

Tramadol is veilig! Bij toxiciteit is er een combinatie. Kan niet gevonden in urine testen.  

 

  



Toxissche alcoholen college 7 

Methanol 

Wordt gebruikt voor motoren en in brandspiritus. Is ook een bijproduct van illegale alcohol. 

Toxisch: 140 mg/kg  dronken, formic acid geeft blindheid 

Methanol wordt door alcohol dehydrogenase omgezet tot formic acid  weefsel schade  

blindheid 

Ethanol blokkeert de alcoholdehydrognase, dialyse om de methanol te verwijderen. Boven de 200 

mg/l alleen ethanol. Boven de 500 mg/l  ethanol en dialyse tot 200 mg/l. 

Ethanol dosis: ethanol is 10-20 x meer affiniteit voor ADH dan methanol, dus 100 mg/l is nodig  is 

ongeveer 3 bier. De dosis ethanol moet aangepast worden op actieve of niet actieve drinkers. 

 

Dialyse: 150 mg/kg/h kan er weg. Als ethanol is toegevoegd, meer ethanol want ook dat gaat weg. 

Dus 150 mg per kg per uur extra ethanol toevoegen. 

Ethanol draagt niet bij aan de osmotische waarde van vocht en het moet in isotonisch oplossing, 

zoals glucose 5 % gemaakt worden. 

Braken kan alleen binnen een half uur! Methanol is niet per se fataal 

 

Ethylene Glycol 

Zoetstof in goedkope wijn, antivries en koelvloeistof. Toxisch bij 200 mg/kg in 3 fasen. 

Ethylene glycole wordt omgezet door ADH en geeft Oxaalzuur. Dit reageert met Calcium in het bloed 

tot kristallen die leverschaden geven door neerslag. 

Boven de 200 mg  ethanol.  Boven de 500 mg  ethanol + dialyse tot 100 mg/l.  omdat het meer 

toxisch is dan methanol. 

 

Diethylene glycol 

Veel gebruikt in de industrie, het lijkt op propylene glycol. Wordt ook gebruikt als antivries en is een 

goed oplosmiddel. Propylene glycol is niet toxisch, diethylene glycol wel. per ongeluk verkeerd 

gebruikt  mass intoxicaties. 

Toxic dose: 1-1,5 g/kg  nierfalen, neurofalen, encephalopathy en na 48 uur ben je dood. 

Metabolisme is niet bekend, er wordt gedacht dat het omgezet wordt naar ethylene glycole  maar 

niet zeker.  

DEGacetaldehyde  acid. Blokkeren van ADH met ethanol heeft geen zin  dus ander 

mechanisme moet er zijn. 

DEG kan niet gemeten worden, kookpunt is te hoog en het is niet beschikbaar in ziekenhuizen.  

Behandeling: Hemodialyse, heel eventueel inclusief ethanol, maar daar zijn ze niet helemaal zeker 

over. 

 

Andere antidota 

- Pyrazol  veel te toxich voor lever, nier en beenmerg.  dus fomepizole 

- Fomepizole  ook een competitieve inhibitor van ADH en induceert en blokkeert CYP 

enzymen. 8000 x meer affiniteit voor ADH en kan intraveneus. Dosis: 100-300 micromol/L. 

Induceert CYP 2 E 1  paracetamol naar NAPQI  Dus opletten of paracetamol gebruikt 

wordt! Deze inductie blijft een week aanhouden! 

Dosis: minimaal 36 uur elke 12 uur  daarna verhogen omdat de enzymen veranderen. Is 

alleen geschikt voor zuivere stoffen. 



SLIDE! Ethanol VS fomepizole  kinderen.  

Fomepizole niet meer verkrijgbaar op het moment. 

 

Samenvatting: 

Intoxicaties met methanol en ethyleneglycol komen vaak voor. Veel fouten met diethylene glycole. Er 

zijn effectieve antidota aanwezig en er zijn genoeg manieren om de stoffen aan te tonen. 

 

  



Antidota College 8 

Deze kunnen levens redden, dood verminderen en health care kosten verlagen. Er is een nationaal 

beleid helaas  dit is er wel voor kernrampen… Elk land heeft andere voorkeuren voor antidota. 

Studies kunnen erg moeilijk gedaan worden en antidota zijn medicijnen met hun eigen werking en 

bijwerkingen.  

 

Principe:  

- Stoffen die de absorptie verminderen: Active kool of cholestyramine. Cholesyramine bind 

aan stoffen met een steroïde skelet. Digoxin, vitamine. Effect is niet bewezen.  

- Stoffen die de compound van de receptor af halen: 

Flumazenil  benzo’s. Op de GABA receptor. Alleen Iv, werkt heel kort, door benzo’s kun je 

convuslies krijgen en gebruik het voorzichtig!  

Naloxone  opiaten 

Beta-blockers  beta-agonisten 

Oxygen  CO vergiftiging 

- Farmacologische antagonisten  andere reactie 

Atropine  cholinergic toxidrome 

Benzo’s  seizures 

Vitamine K  Superwarfarine, anticoagulant coumarine. Super warfarine hebben t1/2 van 2 

maand.  

Pyridoxine  vitamine B  isoniazide, bij TBC. Dit wordt altijd gegeven bij isoniazide, 

genotypering is te duur. 

Fysostigmine  anticholinergic 

Glucagon  beta blockers 

Glucose  insulin 

Dantrolen  hyperthermia door hypermetabolische stat 

Glucagon  Calcium antagonisten + beta blockers. 

- binden aan de toxic stof  

Antibody   digoxin, digitoxin (Sneller, Frans/Belgie), snake venoms 

Chelating drugs  metals. Lood: hal waarde tijd van 30 jaar. Zit lekker in je botten  

redistributie.  

Ayeverda: kruiden & Mineralen  lood vergiftiging  lijkt op Calcium, dus in je botten. Je 

krijgt lood dementie.  

Chelatie therapie in de vorm van CaNa2EDTA IV. Of succimer. IV alleen als je nix meer kan, 

anders succimer. Ca2 is belangrijk voor spiercontracties. 1 week doen, 3 weken balans laten 

herstellen.  lange therapie! 

Hydroxocobalamin/MetHemoglobine  Cyanide 

Calcium  Fluoride: de huid lost op  Calcium helpt 

Protamine  Heparine. Bij een heparine pomp  remt stolling  doorslaan = protamine. 

Beide via de nieren er weer uit. 

Arseen  is toxisch in ion vorm. Interfereert met het pyruvaat dehydrogenase pathway. Dus 

minder aminozuren, rode bloedcellen aangetast en problemen met het hart. Eliminatie in 3 

fases.  

BAL : Britisch Anti Lewisite voor acute toxiciteit. Succimer voor subacuut en chronisch evt 

DMPS. 



Thalium: Lijkt voor het lichaam op Kalium. Gebruikt als rattengif, kan ook via inademen of de 

huid. Lage concentratie stimuleert enzymen, hoge concentratie blokkeert enzymen. Ook drie 

fase kinetiek. Komt er uit in de darm  enterohepatische ringloop.  

Iron stof wordt gebruikt  oraal 250 mg/kg/dag  bind aan talium en voorkomt 

enterohepatische kringloop. Ook kalium toevoegen  pas op niet te veel. 

Cyanide: Wordt veel in de industrie gebruikt, ook als acetonitrile  CYP maakt cyanide. 

Normaal is minder dan 1 mg/L  meer dan 700 ppm is lethaal Ppm= 1 mg/m3.  

Cyanide blokkeert cytochrome oxidase, Elektronen Transport keten, raakt het zenuwstelsel 

en werkt heeel snel. 

Dus Hydroxocobalamine toevoegen. 5000 mg iv  alleen personeel. Dus Methemoglobine 

bind aand cyanide  inductie van methemoglobine  amyl-nitriet. Ook Thiosulfaat nodig  

kan na een half uur.  

Het zit ook in pitten van vruchten.  amygdalin = Cyanide + 2x suiker. 

- Blokade van metaboliet formatie.  

Acetylcysteine  paracetamol 

Methioninene  paracetamol 

Ethanol  Methanol/ethyleneglycol 

Fomepizole  methanol, ethyleneglycol 

 

  



Lithium College 9 

 

Meldingen: 

1 x in de week chronisch per ziekenhuis  2000 x per jaar, 100 x per jaar acuut. 

Het weer oplopen van de concentratie lithium na hemodialyse komt door redistributie! 

 

Lithium: 

Is een metaal met atoomnummer 3, +1 en wordt gebruikt in bipolaire stoornissen. Het is beschikbaar 

als Li2CO3. Vroeger zat het in Buffalo water, maar ook in 7uP. LiCL werd ook gebruikt voor mensen 

die zoutarm moeten eten dus ipv NaCl. Als het toxisch is kun je dood gaan. In 1950 werd het effectief 

in bipolaire stoornissen  vooral bij mensen die periode hebben over 6 weken, bij snelle wisselaars 

is het niet vaak gebruikt.  

Lithium wordt uitgescheiden door de nier  dosis hangt af van nierfunctie en wordt gemeten in 

mMol. De eliminatie wordt vertraagd door NSAID’s (vasoconstricitie) Thiazide diuretica (remmen 

Na/K pomp, dorst, of verlaagd zout concentratie. Verhoogt door acetazolamide (niet gebruikt), 

theophylline(te toxich en verhoogt hart output) en bicarbonaten (wel, pH omhoog, meer Li eruit. 

De pH verhogen en veel zout toevoegen  excretie verhogen 

In de loop van Henle heeft allemaal geen effect op de excretie 

 

 
 

3 types intoxicatie: 

1) Acuut, zonder voorgeschiedenis 

Laag risico, milde symptomen, agressieve behandelning niet per se nodig. En een snelle 

recovery is het gevolg, MAAR let op dat het lithium niet ineens wel in het CZS zit en de serum 

levels dalen. Wel IETS doen dus! 



2) Acuut, maar met al een lithium gebruik 

Hoog risico. Als concentratie 3-4 mMol/L is krijg je symptomen. Lithium kan niet meer 

distribueren en hoge levels worden bereikt. Snelle recovery, maar wel hard behandelen 

3) Chronisch, gedurende lithium gebruik 

Langzame opstapeling van Lithium levels. Hoog risico en al symptomen bij 1,5-2 mMol/L. 

Lithium zit in CZS en in weefsels. Agressief behandelen, langzaam herstel. 

Dit wordt vaak niet direct herkend, omdat het er langzaam insluipt. Ook distributie naar de 

hersenen  veel schade en last  

Schade: 

- Poliuri: veel plassen  12 liter per dag drinken 

- Nier schade 

- En de schildklier wordt traag en je wordt dik als je die 12 liter aan suiker drinkt. 

- SLIDE 

Behandeling: 

Zorg voor ademhaling en lucht. Zout toedienen intraveneus. Actieve cool alleen nuttig bij retare 

tabletten evt  maar tis een ion, dus wss niet echt. Whol bowel irrigration is effectief bij retare 

tabletten. Natrium polystyrene sulphonate can Lithium ruilen voor natrium. Dialyse helpt! :D 

 

Dialyse: 

Minder dan 2,5 mMol/L : niet 

2,5-4: alleen bij neurologische of hart problemen 

4: altijd 

Voor tenminste 4 uur, en de lithium levels meten. Stoppen bij 2 mMol/L 

Na 4 uur geen verbetering ? continue. 

In de grafiek zie je duidelijk de reabsorptie 

 

Nieuwe behandeling: 

Eerst 3-4 uur hemodialyse en erna 24 uur continue om de recovery te dempen. 

 

Meten van lithium concentratie: 

Met een Atomic Emissie spectroscopie: Pure lithium heeft hele zuivere rode vlam. Beter emissie-  

heel specifiek voor lithium. 

 

  



Psychotropische medicijnen College 10 

 

Classen 

- Antidepressiva: Tricyclische, SSRI’s, MAO remmers, andere 

- Antipsychotica: Klassieke en atypische 

- Hypnotische: benzo’s, Z-drugs 

- Humeur stabiliseren: Lithium, Valproine zuur, carbamazepine en andere 

 

Tricyslische Antidrepressiva’s  

Effect:  

- Norepinephrine: blokkeren van de heropname 

- Serotonine: blokken heropname 

- Acetylcholine: blockade 

- Histamine: blockade 

Effect komt door receptor interacties en pharmacokinetiek 

SLIDE: receptor interacties 

SLIDE: Pharmacokinetiek 

SLIDE: Dosis van Tricyclische antidepressiva’s  

 

Normaal: snel geabsorbeerd, first pass metabolisme, hoge eiwitbinding, klein verdelingsvolume en 

lange T1/2, actieve metabolieten 

Toxisch: vertraagde absorptie, verzadiging in first pass metabolisme  verlaagd. Minder eiwitbinding 

door ademhalingen zuur?. Eliminatie is vertraagd door enterohepatische kringloop. 

 

Door deze 5 farmacologische processen is er toxiciteit: SLIDE! 

- Blokkade van de norepinephrine heropname  sinus tachycardia 

- Directe alfa adrenergische blokkade  perifeer vasodilatie, hypotensie 

- Membraan stabilisatie effect op hard  blokkade Na influx  trage depolarisatie  

verlenging QRS complex en hart ritme stoornissen en verlaagde contractie kracht  

hypotensie 

- Anticholinergische eigenschappen.  Zijn meestal niet fataal, obstipatie, zweet, koortsig 

- Neurologisch: Sedatie, coma, convulsies  

 

Concentraties meten:  

HPLC – UV 

LC-MS 

GC –MS 

 

Concentraties: 

>500  toxisch 

>1000  Dodelijk 

QRS is een goede voorspeller van de toxiciteit 

Je kunt mensen erg gemakkelijk instellen op de juiste concentratie 

 

ECG: typische dikke QRS complex. En een hele wissleende ECG  meerdere producten gebruikt.  



 

Behandeling: 

Absorptie verminderen: darm lavage en actieve cool. Is niet nuttig als er een hoge verdelingsvolume 

of eiwitbinding is. Fab fragmenten zijn ontwikkeld, maar nog niet gebruikt 

Alkalinisatie (IV natrum bicarbonaat)  verlaagt eiwit binding, verhoogd NA +, minder acidose, 

minder hypotensie, minder QRS vertraagd 

Anti-arrhytimische medicijnen moeten vermeden worden  deze kunnen het effect verhogen. Ook 

beta blokkers moeten vermeden worden  verhogen hypotensie effect. 

 

Hypotensie: IV vloeistof en norephinephrine  alfa adrenerg medicijnen 

Aanvallen: Benzo’s  

 

Verloop: 

TCA intoxicatie is voor dagen, doordat er een vertraagde absorbtie is in de darmen. En altijd in de 

gaten houden met een ECG. 

 

Atypische antipsychotica 

- Oude: clozapine 

Antagonist voor dopamine, serotonine, acetylcholine en alfa adrenerge receptoren. Kinetiek 

= SLIDE.  

Toxische effecten: sedatie, anticholinergisch, hypothensie, tachycadie, aanvallen, coma. 

Therapeutisch: 350-800 microgram/L 

Toxisch: >1000 microgram/L 

Behandeling: Intensive Care! Symptomatisch (vloeistof!), benzo’s voor convulsies. Dialyse is 

zinloos. Let op beenmerg toxiciteit en infecties. Vooral in de eerste 18 weken van de 

behandeling! 

- Nieuwe: risperidone, olanzapine, quetiapine, aripiprazole, ziprasidone 

Allemaal veel minder toxisch dan clozapine. 

Effecten SLIDE 

Behandeling: Symptomatisch; vocht en benzo’s. Hemodialyse is niet nuttig omdat er hoge 

eiwitbinding is en een hoog distributie volume. 

Ook lithium!! Ander hoofdstuk! :D 

 

  



Digoxine en andere hartglycoside College 11 

Ook andere hartglycoside, want die zitten in planten veel. Het gaat om de Digitalis. Hieruit kan 

Digoxine  Nederlands:D maar ook methyldigoxine (Intraveneus) en digitoxine  Frankrijk en 

België. T1/2 is verschillend en het verdelingsvolume is anders, verder allemaal het zelfde. 

 

De oleander bloem  glycoside in de bladeren  Zelfmoord in Azië erg populair. 

Lelytje van dalen  glycoside in bladeren 

 

Structuur: 

Digitoxose: glucose  nuttig voor oplosbaarheid, niet voor werkzaamheid. Een steroïde kern + 

lactone ring = aglycone deel. 

 

Digoxine 

Digoxine is positief inotroop  blokkeert NA/K kanaal  meer NA  meer Ca  meer contractie  

meer nierfunctie  plassen  verliezen oedeem 

Biologische beschikbaarheid: pGP pompt het weer terug de darmen in, en ook de nieren uit… 

Verdelingsvolume is erg afhankelijk van de nierfunctie! Na dood  redistributie 

Enorm verdelingsvolume! En geen enterohepatische kringloop  actieve kool is wel zinloos. 

 

Dosis: 1 mg om op te laden  door dat mega verdelingsvolume  onderhoudsdosis. Dit verlagen bij 

nierfalen.  1/16e mg verlagen bij regel van 70.  

 

Intoxicaties 

Acuut:overdosis 

Misselijk en braken, niet heel wild en duidelijk. Hoge kalium concentraties! 

Chronisch: opstapeling door nierfalen of een te hoge dosis 

Ook misseljk en braken, soms geel en groen beeld hebben, normale tot lage kalium  nier gaat hoge 

kalium weg werken! 

 

ECG: 

P: depolarisatie van de atrium 

QRS: depolarisatie ventrikels 

T: repolarisatie ventrikels 

Repolarisatie atrium zie je niet, zit tussen Q en R 

Digoxine: blokkeert Na/K  te veel na  te weinig K  veel Ca  Hart wordt minder negatief. 

Dus snellere ectopische prikkelvorming  spontane depolarisatie  dood 

Je ziet de hele Twave eigenlijk helemaal niet meer  

 



 
 

Wanner krijg je deze klachten: 

- Zuurstof gebrek 

- Hypo/hyper kalemie 

- Sympaticus gestimuleerd 

- Ouder zijn 

- Interacties: 

o Middelen die renaal geklaard worden 

o Quinidine: blokkeert pGP  hogere concentratie in lichaam. Membraan stabiliserend 

effect 

o Spironolacton: kalium 

o Erythromycin: verlenging QT traject. 

 

Dosis: 0,6-2 is therapeutisch 

Toxisch: 2-4 microg/L 

Chronisch >1,5-2 !ligt dus dicht bij therapeutisch! 

Fataal: 10 microgram/L 

 

Behandeling: 

- ABCDE 

- Cholestyramine  binden, evt actieve kool  beetje onzin 

- Kalium, magnesium en atropine toevoegen 

 

Antilichaam-FAB 

Schapen IgG antilichaam  alleen het FAB fragment. 

Het gehel molecuul wordt afgebroken door de lever  alsnog uitgescheiden door de nier, heeft geen 

zin. 

Dus alleen FAB  + digoxine  via nieren eruit.  

Beschikbaar in poeder  80 mg bind 1 mg digoxine 

 

Dosis: 

Hoeveel digoxine wil je kwijt * lichaamsgewicht * verdelingsvolume 

Elke dosis van 40 mg bindt 0,5 mg digoxin = 1500 euro 



Dit doe je in een infuus met zout + een filter om eiwitpartikels te verwijderen  het enige wat je kan 

krijgen zijn allergische reacties.  

 

Fab bind heeel snel! Concentratie daalt onmiddellijk. Het duurt 14-20 uur voor het er helemaal uit is. 
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Dit zijn de downers: GHB, Cannabis, opiaten en Benzodiazepines 

GHB 

Vloeistof in een plastic buisje. Trimbos instituut doet veel onderzoek naar drug gebruik. Het is super 

makkelijk te maken, maar de kwaliteit is ook 10-90%, terwijl de dosis heel vele uit maakt. 

De effecten zijn bij lage dosis: relaxed, vredig, seksueel, lijkt beetje op alcohol 

Hoge dosis: braken, duizelig, slapen, buitenbewust zijn. Het wordt veel gebruikt als rape drug. 

Een specifiek kenmerk is convulsies in het gezicht!  

Als je GHB vaker gebruikt, heb je meer nodig. Als je ook ’s nachts gebruikt ben je dik verslaafd, 

binnen een paar weken. Je krijgt onttrekkingsverschijnselen en moet sowieso naar een 

gespecialiseerd centrum. Daarbij zijn patiënten verschrikkelijk agressief Benzo’s 

Bij een overdosis; buitenbewust zijn, coma, ademhalingsdepressie. Altijd ambulance bellen! 

A en B belangrijk, C is wel prima. 

GHB meten: bloed, of urine. Zelden gedaan, binnen 8 uur is t al uit het lichaam. 

Maar na de dood kan dit ineens heel hoog zijn! Hier moet je opletten, het is namelijk een 

lichaamseigen stof 

 

Cannabis 

Cannabis is voor alle compounds van de cannabis sativa = delta-9-tetryahydrocannibinol = THC 

Marihuana: alles van de plant of het extract.  

Hash; gedroogd hars van de bloemen van de plant.  

Bhang: gedroogde bladeren en steel 

Ganja: hars van jonge bladeren van vrouwelijke planten 

Medisch gebruik: Nederlands heeft z’n eigen wietteelt. Als je verminderde eetlust hebt bij aids, dan 

moet je wiet roken om meer te eten. Het is tegen braken en misselijk bij oncologie, chronische pijn in 

oncologie en MS.  

Farmacologie: Bind aan anandanide receptoren. Het is een stimulans, sederend, hallucinogeen en je 

kunt tachycardie of hypotensie krijgen. Meer dan dat krijg je er ook niet van. 

Canabis in urine/creatine in urine  gebruikt afkick patiënt bij?? 

T1/2 is 3erg wisselend, maar je ziet cannabis nog erg lang! Oppassen bij psychoses, of dat door 

cannabis komt of door een echte psychose. 

Behandelplan SLIDE! 

 

Opiaten 

SLIDE wat je allemaal hebt. Het komt van de papaverbol.  

Morfine +CH3 = codeïne  omgezet door cyp 2D6  opletten bij ultra metabolisers  komt in 

moeder melk. Is erg verslavend. 

Fentanyl: heeel erg snel! Mensen worden nog met de naald in de arm gevonden. Op drugs testen 

reageren ze niet.  

Mechanisme van toxiciteit: sedatie, geen hart long oedeem, wel ademhalingsdepressie  dood 

Ze worden I.V. of gerookt = gelijk effect. Oraal: 2-3 uur, slow release = 6=12 h en taches: 6-12h 

Vooral de pinpoint pupillen zijn belangrijk!! Zonder pinpoint, geen opiaat! Ook loomheid en 

bloeddruk en hartslag zijn vertraagd. Bij hogere dosis: coma en ademhalingsdepressie, apnoeu en 

plotseling dood.  

Convulsies zijn zeldzaam, maar wel met combinatie van andere preperaten. 



Testen: bloed is niet zo zinvol en de urine is alleen ter bevestiging en ook niet eens voor alle opiaten. 

Behandeling: A, B en C! en dan kort naloxone. Dit is meer ter bevestiging, totdat t opiaat is 

uitgewerkt. Evt een pomp om iig de ademhaling wakker te houden. Let op ontrekkingsverschijnselen! 

Actieve kool en totale darm lavage helpen, als er retare tabletten genomen zijn. Dialyse is zinloos en 

er is een antidotum. 

 

Benzodiazepines 

Gebruikt tegen: angst, slapeloosheid en paniek. De restgroepen op de structuur zijn vooral voor de 

oplosbaarheid en verder niets. 

De t1/2 zegt iets over de kwaliteit van het middel; snel inslapen of lang doorslapen. 

 

Alle ‘’Pammetjes’’ worden omgezet tot Desmethyldiazepam en zo uit eindelijk via de urine uit 

gescheiden. 

Benzo’s zijn een GABA agonisten, sederen en spierverslappend. Je gaat bijna nooit dood! Hoewel de 

ademhaling onderdrukt wordt, vooral in combinatie met andere preparaten een probleem. 

SLIDE 

Presentatie op de kliniek; Geen reflexen! Voedsel of knie reflexen. Coma, vertraagde spraak en CZS 

depressie. 

Bloedtesten zijn nuttig. Urine kan alleen voor bevestiging, maar niet alle maal reageren ze. 

Behandeling: AB!!  

Antidotum; flumazenil. Na 3 mg flumazenil geen effect  er is iets anders!  Onderhoudsdosering om 

de patiënt maar ademend te houden. Onttrekkingsverschijnselen let op. En let op convulsies als er 

andere middelen hebben genomen. 

Je hoeft verder nix te doen, hoewel actieve kool wel kan helpen als je snel bent. 
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De uppers: Cocaine, amphetamine of Amphetamine-like compounds. 

 

Cocaïne 

Zat vroeger in Coca Cola. Veel bolletjes slikkers gebruiken het. Het is met hoge bloeddruk, aritmieen 

en convulsies als de bolletjes lekken. Soms nemen ze wel tot 1 kg mee. Na de operatie worden de 

bolletjes aan de politie gegevens als; gevonden voorwerp. 

 

Is een natrium kanaalblokker. Maar ook een serotonine, dopamine en norepinephrine heropname 

blokker. Het is een stimulantia en eetlust remmer. Vooral heropname remmer. 

Het word gebruikt; snuivend, rokend of geïnjecteerd. Bij roken is er een vrije base nodig, zodat de 

temperatuur van t roken niet zo hoog is. Soms gecombineerd met heroïne. Soms vermengt met 

andere stoffen. 

Toxiciteit; natriumkanaal blokker  QRS verlenging. En catecholamine opname wordt geblokeerd  

sympathicus wordt gestimuleerd.  

Het wordt snel geabsorbeerd  roken of IV in 1-2 minuten. Oraal 30 minuten. Het wordt omgezet 

tot benzoylecgonine en in de urine uitgescheiden met t1/2 60 minuten. Gecombineerd met coca-

ethyleen is het meer hart toxisch. 

 

Doses: 

Therapeutisch als lokaal anasteticum: 100-200 mg 

Snuiven: 20-50 mg/line 

Crack: 100-150 mg  

>1000 mg is fataal 

 

Clinische presentative: 

- Erg blij, angstig, agitatie, delirium, psychoses en spierstijfheid 

- Convulsies zijn kort  duid op een continue toestroom aan cocaïne  bolletje  

- Tachycardie en hypertensie, hart spasme en een infarct 

- Coma komt door een hypertensie en hyperthermie 

- Nierfalen door hartshock en rhabdomyolyse (afbraak van spieren) 

Behandeling: 

ABCDE  (ook C is denk ik belangrijk) behandel de bloeddruk, convulsies en temperatuur. 

Benzodiazepines zijn eerste keus! Leg op de intensive care of met hard bewaking. Voor de 

cardiotoxiciteit kun je calcium antagonisten toedienen. 

Beta-blockers: niet doen - krijg je alleen maar meer hypertensie van. Geef zo nodig hard selectieve 

betablockers zoals esmolol of metoprolol. 

Verwijderen: 

Niet nodig meestal, behalve oraal eventueel. Voor bolletjes: totale darm lavage. Wanneer bolletjes 

beschadigd zijn  opereren. Dyalise is niet nuttig omdat het verdelingsvolume groot is en t snel 

uitgescheiden wordt. 

 

Amphetamines 

Voor ADHD of slaapproblemen: dextroamphetamines, methylphenidate 



Methamphetamine(Meth, Crank, Speed) of Methylenedioxymethamphetamine (MDMA, XTC), 

Paramethoxyamphetamine (PMA): illigale stimulantia\ 

Amphetamines zijn sympaticomimetica, en veel Vietnam veteranen gebruikten het. 

Mechanisme: vrijkomen van catecholamines, blokkade van de opname en blokkade van de 

Monoamine oxidase. Noradrenergisch effect: Hart en bloed. Dopaminerg: bewegingsprobleem. 

Serotonerg: serotonine effecten.  

Toxische effecten: ongecontrolerede hyperadrenerge toestand  lijkt op cocaine maar dan langer. 

CPK levels zijn verhoogd, hyperglycemia, hypoatremia en ASAT/ALAT komt vrij.  

Je ziet het aan het sympaticomimetisch toxidrome. Bloed wordt nooit getest, urine kan maar is niet 

altijd helemaal wat je verwacht. 

Behandeling: 

ABC, behandel de agitatie en de convulsies  temperatuur daalt, behandel ook de temperatuur. 

Monitor de temperatuur en hart.  

Benzo s voor de convulsies en de agitatie. Als t niet beter wordt moet de bloeddruk verlaagd worden 

met nitroprusside. Selectieve beta-blocker toedienen en extern koelen. Ook vocht toe dingen om 

afsterven van ledenmaten te voorkomen. 

Active kook kan helpen! En bij bolletjes meot je totale darm lavage toepassen. Je kunt nog de urine 

verzuren  verhoogt de klaring maar helpt niet per se heel erg. Dialyse is niet nuttig. 

!Uitzondering!: MDMA: noradrenerg en serotonerg. Bij overdosis noradrenerg is t als alle andere 
amfetamines. Maar als het ook serotonerg is dan verhoog je kans op serotonerg syndroom en 
hyponatrium door te veel bewegen en te vel drinken 
 

Bath salts 

Derivaten van cathinone en mephedrone. Ook wel legale meth genoemd. En zijn gemaakt om de 

opium wet te omzeilen. Het effect is vergelijkbaar met amphetamines.  

Mechanisme: ze lijken op amphetamines, maar het farmacologisch effect is nog niet bekend en ook 

het risico op onbekende toxiciteit en effect is erg hoog. 

Klinische effecten: meer energie, empathie, openheid en verhoogt libido.  

Bijwerkingen: dood door mephedrone en bij chronisch gebruik krijg je nierfalen. 

Diagnose: bij historisch gebruik en sympahticommimetisch syndroom. Geen idee of er werkende 

urine assays zijn, bloed werkt iig niet echt omdat de structuren te snel veranderen. 

Alles behandelen als amphetamine. 


