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Geneesmiddelen van het CNS 

College 1 

 

Evolutionaire ontwikkeling 

Ongeveer 550 miljoen jaar geleden ontstonden er hersenstructuren in vertebraten met een aparte 

functie. Zo ontstonden er bijvoorbeeld voorhersenen met een reukfunctie, middenhersenen met een 

visuele functie en achterhersenen met een motorische functie. In die tijd begonnen de 

middenhersenen met de achterhersenen te fuseren. Pas 500 miljoen jaar geleden fuseerden de 

voorhersenen met de overige hersendelen. 

 

Na 23 dagen is er al onderscheid te maken tussen een voor, midden en achtergedeelte van de 

hersenen. Hier zijn de amygdala en het striatum al aanwezig! 

 

Amygdala 

De amygdala legt verbanden tussen informatie die van verschillende zintuigen afkomstig is en 

koppelt deze aan emoties. Bij iedere nieuwe situatie bepaalt het individu welke emotionele reactie 

het meest zinvol is. Daarbij reageert de amygdala bijvoorbeeld ook op de gezichtsuitdrukking van 

soortgenoten. De reactie van de amygdala op prikkels die angst veroorzaken kan snel en volledig 

automatisch (d.w.z.reflexmatig) plaatsvinden. De amygdala speelt een belangrijke rol bij het vormen 

en opslaan van herinneringen aan emotionele gebeurtenissen. Daarbij wordt informatie die 

afkomstig is van verschillende zintuigen geïntegreerd. De amygdala werkt bij de geheugenopslag 

nauw samen met de hippocampus. Samen vormen zij een soort werkgeheugen met tijdelijke opslag, 

het kortetermijngeheugen. Na enige tijd wordt de informatie overgebracht naar het 

langetermijngeheugen in de hersenschors. 

 

Hippocampus 

The hippocampus is a major component of the brains of humans and other vertebrates. It belongs to 

the limbic system and plays important roles in the consolidation of information from short-term 

memory to long-term memory and spatial navigation. Humans and other mammals have two 

hippocampi, one in each side of the brain.  

 

Since different neuronal cell types are neatly 

organized into layers in the hippocampus, it has 

frequently been used as a model system for studying 

neurophysiology. The form of neural plasticity 

known as long-term potentiation (LTP) was first 

discovered to occur in the hippocampus and has 

often been studied in this structure. LTP is widely 

believed to be one of the main neural mechanisms 

by which memory is stored in the brain.  

 

 

 

 

 



Geneesmiddelen van het Centraal Zenuwstelsel  J.A.N. Groot 

2 
 

Het brein 

De hersenen, ook wel het brein genoemd, vormen het deel van het centrale zenuwstelsel dat zich in 

het hoofd bevindt. De hersenen vormen het waarnemende, aansturende, controlerende en 

informatie verwerkende orgaan in dieren. De hersenen zijn een complex orgaan; het menselijk brein 

is opgebouwd uit vele tientallen miljarden neuronen (zenuwcellen) waarvan elk in verbinding staat 

met een groot aantal andere neuronen, soms vele duizenden. Wij moeten de volgende verschillende 

onderdelen van het brein kunnen onderscheiden: 

 

 Het ruggenmerg (spinal chord) wordt tot het centrale zenuwstelsel gerekend omdat het 

naast zenuwbanen ook zenuwcellen bevat die al een deel van de signaalverwerking van de 

zintuigen en de uitgaande signalen naar de spieren voor hun rekening nemen. Zo lopen 

bijvoorbeeld de spierrekkingsreflexen zoals de kniepeesreflex over het ruggenmerg zonder 

tussenkomst vanuit de hersenen. Ook zorgt het ruggenmerg voor de informatievoorziening 

naar de hersenen. 

 

 De hersenstam bestuurt vitale levensfuncties als temperatuur, hartslag, ademhaling en 

bloeddruk. Ook dit onderdeel zorgt voor de informatievoorziening van de hersenen. 

 

 De kleine hersenen (Latijn: cerebellum) zijn een onderdeel van het centraal zenuwstelsel. De 

eerste functie van het cerebellum is de coördinatie van bewegingen om ze vlot en 

nauwkeurig te maken. Schade aan het cerebellum leidt tot schokkerige bewegingen en kan 

ook evenwichtsproblemen geven. 

 

 Het diencephalon, of tussenhersenen, is het deel van de hersenen, dat zich middenin 

bevindt. Het is verantwoordelijk voor de homeostase en de motivatie van een individu. 

 

 De grote hersenen (cerebrum) zijn onderdeel van het centraal zenuwstelsel en omvatten het 

grootste deel van de menselijke hersenen. De grote hersenen verwerken impulsen afkomstig 

van sensorische zenuwcellen en reguleren vrijwillige beweging. Ze zijn tevens de plek waar 

de cognitieve en emotionele processen (onder andere logisch redeneren, planning, 

geheugen, emotie) plaatsvinden. In de grote hersenen bevinden zich o.a. de hypothalamus 

(integratie van hormonale en metabole signalen met autonome processen en hogere 

hersenfuncties), de hippocampus (leren en geheugen), de amygdala (geconditioneerde 

responsen) en de hersenschors (hogere hersenfuncties en taal). 

 

Ventrikels 

Het ventrikelstelsel bestaat uit de beide zijventrikels, de 

derde ventrikel en de vierde ventrikel. Dit zijn onderling 

verbonden holtes die zich in de hersenen bevinden. In deze 

ventrikels wordt het liquor cerebrospinalis gevormd (160 

ml). 
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Cortex cerebri 

Je moet in staat zijn de verschillende hersengebieden te benoemen en hun bijbehorende functie 

kunnen beschrijven. Hieronder heb ik een afbeelding geplaatst met daarin de informatie die je moet 

kennen (grote lijnen). Een grappig feit is dat de anatomie van de hersenen op de anatomie van de 

schedel is aangepast (Os occipitale, Os temporale etc.). Grote lijnen moet je kennen (frontaal 

>50%!!). 

 

Subcortex 

De basale ganglia, ook wel basale kernen, nuclei basales of stamganglia genoemd, vormen een 

ringvormige structuur onder de schors van de grote hersenen rondom de thalamus. Zij vormen een 

onderdeel van het extrapiramidale systeem. 

 

 Basale ganglia 

o Striatum 

 Functionally, the striatum helps coordinate motivation with body movement. 

It facilitates and balances motivation with both higher-level and lower-level 

functions, such as inhibiting one's behavior in a complex social interaction 

and fine-motor functions of inhibiting small voluntary movement. 

o Extended amygdala 

o Amygdala  

 

 Corticaal 

o Amygdala (buiten) 

o Hippocampus 

 

 

 

 



Geneesmiddelen van het Centraal Zenuwstelsel  J.A.N. Groot 

4 
 

Nucleus accumbens 

De nucleus accumbens (letterlijk: aanliggende kern) is 

een gebied in de hersenen dat tegen het septum aan ligt. 

Deze kerngroep wordt gerekend tot de basale kernen. 

Men veronderstelt dat de nucleus accumbens een 

belangrijke rol speelt bij positieve belevingen zoals 

verlangen, motivatie, passie en bevrediging. De kernen 

reageren op de belonende effecten van gedrag. Ze 

spelen vermoedelijk niet alleen een rol bij 

verslavingsgedrag, maar ook bij seksualiteit, 

computerspelletjes en emoties die door het luisteren 

naar muziek worden opgewekt. Over het algemeen is er 

een grotere betrokkenheid bij plezierige korte termijn activiteiten. Degenen die gevoelig zijn voor de 

kickbeleving door deze centra, hebben de neiging om op zoek te gaan naar activiteiten die een 

beloning op korte termijn opleveren en zijn ook bereid om daar meer risico´s voor te nemen. 

 

Hersencellen 

 

 Oligodendrocyten zijn een type gliacellen. De belangrijkste functie van oligodendrocyten is 

het myeliniseren van zenuwceluitlopers (axonen) in het centrale zenuwstelsel van hogere 

gewervelden (in het perifeer zenuwstelsel is dezelfde functie voorbehouden aan de zgn. 

Schwanncellen). Oligodendrocyten kunnen meerdere axonen tegelijk myeliniseren! 

 

 Astrocyten hebben vele functies, ze verwijderen sommige neurotransmitters (GABA, ATP en 

glutamaat), regelen de ionenconcentratie en spelen een rol bij de ontwikkeling van het CZS 

door vorming van geleidende uitlopers waarlangs neuronen kunnen groeien. Ze geven dus 

steun aan bloedvaten, neuronen en cellichamen. 

 

 Microglia zijn de macrofagen van het centrale zenuwstelsel. Het zijn vrij kleine cellen met een 

vrij kleine kern en met in hun cytoplasma talrijke lysosomen en andere insluitsels die ook in 

andere macrofagen worden aangetroffen. Ze zorgen voor een afweersysteem van de 

hersenen, dit door middel van het continue scannen op eventuele schade of 

lichaamsvreemde stoffen. 

 

 Ependymocyten are the glial cells that make up the ependyma, the membrane that lines the 

ventricles of the brain and the central canal of the spinal cord. 

 

 Epitheelcellen 

 

 Zenuwcellen (zeer varierend in grootte) 
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Ontwikkeling van het brein 

Ten eerste ontstaan er structuren waarin de voor-, midden- en achterhersenen te onderscheiden 

zijn. Vervolgens zullen neuronen ontstaan, migreren en uitgroeien. Hierbij moet je vooral denken aan 

interneuronen en projectieneuronen. Vervolgens zullen de axonen uitgroeien en synapsen vormen 

zodat er impulsgeleiding kan plaatsvinden. Vervolgens zal er een enorme celdood optreden waarbij 

er een groot aantal verbindingen verloren zal gaan: “Use it or lose it”. Tenslotte zal er een 

reorganisatie, myelinisatie een toename in plasticiteit optreden. 

 

Neurotransmittersystemen 

Er zijn twee soorten neurotransmittersystemen te onderscheiden, namelijk de grote- en de kleine 

systemen. 

 

 Grote systemen (98%) 
o Glutamaat (30 %) 

 Piramidecellen  
 Exciterend 

o GABA (50%) 
 Interneuronen 
 Inhiberend 

o Acetylcholine 
 Exciterend 
 Output-leverend 

 

 Kleine systemen (2%) 
o Cholinerg 

 Input verwerken 
o Adrenerg 

 Snelle acceleratie 
o Dopaminerg 

 Stayer activiteit 
o Serotonerg 

 Ontspanning/herstel 
o Histaminerg 

 Corticale functie 
 

 
De kleine systemen zijn in tegenstelling tot de grote systemen niet nodig om in leven te blijven. Wel 
kunnen er t.g.v. afwijkingen in de kleine neurotransmittersystemen bepaalde symptomen als 
depressie ontstaan. 

 
Functioneel bouwplan 
 

 Rugzijde en achterhoofdzijde 
o Ontvangen en verwerken van aangevoerde informatie 
o Zenuwbanen met informatie van buiten de hersenen 

 

 Buikzijde en aangezichtszijde 
o Genereren en bewerken van uit te zenden informatie 
o Zenuwbanen met berichten naar buiten de hersenen 

 
Ruggenmerg 
Dit is het centrum voor het aansturen van specifieke functies (bijv. Plassen en stappen). 
 
Hersenstam 
Hier vindt een onderlinge afstemming van verschillende functies plaats. Daarnaast worden hier de 
inwendige organen aangestuurd. 
 
Kleine hersenen 
Hier vindt een onderlinge afstemming van verschillende beweging plaats. 
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Tussenhersenen 
De tussenhersenen sturen de hormonale regulatie en emoties. 
 
Voorhersenen 
Deze spelen een belangrijke rol in het waarnemen, weten, herinneren, nadenken, plannen, bewegen, 
voelen en gedragen. De voorhersenen zijn op te splitsen in twee delen: 
 

 Cortex met thalamus 
o Analyseert 
o Neemt waar 
o Plant 
o Stuurt gepland gedrag aan 
o Stuurt reflexmatig gedrag aan 

 Subcortex 
o Stuurt reflexmatig gedrag aan 
o Stuurt gepland gedrag bij 
o Herkent en herinnert 

 

Activerende systemen (ARAS en BTAS) 

ARAS 

The ascending reticular activating system (ARAS), or extrathalamic control modulatory system, is a 

set of connected nuclei in the brains of vertebrates that is responsible for regulating arousal and 

sleep-wake transitions. 

 ARAS reguleert bereikbaarheid schors 

 ARAS reguleert de doorlaatbaarheid van de thalamus (schakelstation) 

 ARAS stimuleert BTAS 

BTAS 

 BTAS reguleert activiteit cortex zelf 

 BTAS reguleert activiteit hippocampus 

 BTAS reguleert activiteit cortex en hippocampus 

Bewegen 

Bij het uitvoeren van bewegingen heeft de frontale schors een aansturende functie. Het cerebellum 

(GABA) zorgt voor een groffe regulatie waarmee het bewegingen op elkaar afstemt. De basale 

ganglia (DA) zorgen voor een fijnregulatie van de contracties, waarbij de bewegingen vloeiender 

worden. 
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Extrapiramidale systeem 

Letterlijk betekent extrapiramidaal systeem: alle hersendelen buiten de piramidebaan. De 

piramidebaan is de grote uitvalsweg die vanuit de motorische hersenschors bewegingsopdrachten 

doorgeeft om de spieren te activeren, zodat een geplande beweging daadwerkelijk wordt uitgevoerd. 

 Schors  Striatum  Pallidum  Thalamus  Schors 

Hierin regelen dopaminerge vezels de activiteit. Veel dopamine  toename, weinig dopamine  

afname.) 

 

Nucleus accumbens 

Speelt een belangrijke rol bij verslaving en agitatie. 

 Kern  Motivatie 

 Schil  Emotie 

Amandelkern (amygdala) 

Speelt een belangrijke rol bij het voelen (emotioneel gezien).  

 Corticaal deel   Ontvangt informatie 

 Ganglionair deel  Verstuurt informatie 

Broca 

Het gebied van Broca of centrum van Broca is een deel 

van de hersenen en wordt ook wel het motorisch 

spraakcentrum genoemd. Er is ook een sensorisch 

spraakcentrum; het gebied van Wernicke. Een stoornis 

of beschadiging in het gebied van Broca kan leiden tot 

motorische afasie, ook wel afasie van Broca genoemd. 

Het gebied van Broca is dus belangrijk voor het spreken. 

 

Wernicke 

Het gebied van Wernicke of het centrum van Wernicke is een deel van de hersenen speelt een 

belangrijke rol bij het begrijpen van taal. Aandoeningen of beschadigingen in het gebied van 

Wernicke kunnen leiden tot dyslexie en sensorische afasie. De gesproken taal van wernickepatiënten 

klinkt doorgaans vloeiend, maar mist betekenis.  

Bioritme 

Hierbij valt er onderscheid te maken tussen twee systemen: 

 Circadiane hoofdklok (SCN) 

o Dag/nacht ritme 

 Somnostaat 

o Slaap/waak ritme 

Re-entraining: Resetten van de klok instellen op 24 u(licht in de ogen  aftakking n. Opticus  SCN) 
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Geneesmiddelen van het CNS 

College 2 

 

Signaaltransductie 

De signaaltransductie beschrijft een proces van een extracellulaire naar een intracellulaire 

signaalverwerking. 

 De extracellulaire signaal molecuul bindt en activeert een cel-oppervlak receptor 

 Receptor zorgt voor een reactie door conformatieve en biochemische veranderingen; een 

second messenger zendt een signaal naar celkern om een fysiologische respons te 

produceren 

 Vaak wordt signaalversterking waargenomen (één molecuul  veel reacties) 

 

Soorten receptoren 

Er zijn veel verschillende soorten receptoren. Van deze soorten zijn de GPCR’s veruit het belangrijkst 

wat betreft geneesmiddelinterventie (40% van alle verkochte geneesmiddelen targetten GPCR’s). 

Extracellulair 

 G-eiwit-gekoppelde (b.v. adrenerge receptoren) 

 Tyrosine en histidine kinases (RTK) (bv. overexpressie / mutaties van EGF-receptoren bij 

kanker) 

 Integrine (cel-cel contacten, bv. hechting) 

 Toll like receptors (activering van duizenden genen door TLR pathways, ook intracellulair) 

 Ligand-poorten ionkanaal (neurotransmitters bij neuronale synapsen) 

Intracellulair 

 Nucleaire (bijv. geactiveerd door steroïden; inductoren van gen-expressie) 

 Cytoplasmatische (bv. NOD- like-receptor interactie met leucine-rijke repeats vergelijkbaar 

met TLR) 

 

Biochemical switches 

Het is mogelijk om bepaalde (enzymatische) processen  uit- 

en aan te zetten. Men noemt dit zogenaamde biochemical 

switches. Dit kan op twee manieren: 

 Door postranslationale modificaties van eiwit: 

o Acylering (bv. histone-DNA complex) 

o (De-) Fosforylatie (kinasen en fosfatasen) 

o Ubiquitinylatie (markeren van eiwitten voor 

afbraak in het proteasoom) 

 GTPases (oncogenic RAS) 
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G-protein coupled receptors 

Ongeveer 800 genen coderen voor GPCR’s. Zij kunnen vanalles binden: Peptiden, kleine moleculen en 

zelfs kationen. Omdat de structuur van een GPCR 7 transmembraaneiwitten kent worden zij ook wel 

7TM receptoren genoemd. De GPCR’s kennen 3 verschillende subklassen:  

I.    

a. Aminergic 

b. Peptidergic 

c. Cannabinoide, melatonine en leukotriene 

II.   

a. Corticotropine-afscheidend 

III.   

a. Glutamaat 

Het heterotrimere G-proteine (alfa, bèta en gamma) zijn gekoppeld aan het intracellulaire domein 

van de GPCR. Mechanisme (kennen): 

 Ligandbinding 

 Conformatie-verandering in receptor 

 Inschakelen van guanine nucleotide exchange factor (GEF) activiteit 

 Activering van verbonden intracellulaire G-eiwit door het inwisselen van zijn gebonden GDP 

voor een GTP 

 Dissociatie van α -eenheid van G-eiwit van β-subunit en ϒ-subunit 

 Triggert verdere intracellulaire signaaltransductie door interactie van α-G-eiwit met target-

eiwitten (bèta-gamma ook). 

 

 

 

  

  

  

  

 Gαs 

o Stimuleren van adenylyl cyclase  stijgen [cAMP] 

 cAMP 

 Binden aan PKA  Respons (door substrates) 

 Binden aan cAMP-gated ionkanalen 

 Afgebroken door PDE tot 5’-AMP 

 Gαi/o 

o Inhiberen van adenylyl cyclase   dalen [cAMP] 

 Gαq 

o Activeren fosfolipase C    stijgen [IP3] en [DAG] 
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μ-opioïde receptor 

The μ-opioid receptors (MOR) are a class of opioid receptors. They are also referred to as μ opioid 

peptide (MOP) receptors. The prototypical μ receptor agonist is the opium alkaloid morphine; μ (mu) 

refers to morphine. 

 

De selectiviteit van een bepaald ligand wordt door twee dingen bepaald: Ten eerste speelt de 

complementariteit tussen ligand en receptor een grote rol. Wanneer deze twee niet complementair 

aan elkaar zijn zal er waarschijnlijk geen signaaltransductie plaatsvinden. Ten tweede zijn 

elektrostatische interacties tussen receptor en ligand erg belangrijk. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potentiele voordelen allostere modulatoren: 

 

 Allostere modulatoren van GPCRs leveren vaak hogere selectiviteit voor individuele GPCR-

subtypen dan bereikt is met traditionele orthostere-terrein liganden 

 

 Allostere liganden kunnen nieuwe vormen van werkzaamheid opleveren, die niet mogelijk 

zijn met orthostere-terrein liganden. Dit kan voordelen opleveren als therapeutische 

middelen, zoals allostere potentiator en gedeeltelijke antagonist-activiteit 

 

 Allostere modulatoren kunnen leiden tot nieuwe therapeutische middelen voor de 

behandeling van diverse psychiatrische en neurologische stoornissen, zoals angst, 

schizofrenie en Alzheimer 
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Potentiele vragen college 2 

 

1. Hoe reguleren cellen signalen? 

2. Geef een definitie van “signaal transductie” 

3. Leg uit hoe ST werkt met behulp van een eenvoudig model. 

4. Leg de GTP/GDP-switch uit, met behulp van een schema. 

5. Hoeveel genen coderen voor GPCRs? 

6. Benoem en leg uit een ‘toegevoegde’ belangrijke receptor switch. 

7. Verklaar het mechanisme van SD; betrek hierbij de GPCR. 

8. Leg uit wat het verschil is tussen een orthostere en allostere GPCR (ant) agonist. 

9. Wat zijn potentiële voordelen van allosterise modulatoren van GPCRs? 

10. Teken schematisch een GPCR en benoem hun belangrijkste onderdelen. 

 

Geneesmiddelen van het CNS 

College 3 

 

Neurotransmitters 

Neurotransmitters en synapsen zijn endogene verbindingen die signalen van een neuron 

overbrengen naar een doelcel target, over een synaps. Neurotransmitters worden verpakt in blaasjes 

dichtbij het presynaptische membraan. Bij aankomst van een actiepotentiaal komen ze vrij in de 

synaptische spleet (meetsal t.g.v. exocytose). Zij zullen vervolgens diffunderen en binden aan een 

receptor op het postsynaptische membraan en triggeren zo een signaal.  

 

Als een gevolg van deze activatie kan er een ligand-

geinduceerde desensitisati e optreden in het 

postsynaptische membraan.   

 

Na een tijdje zullen de neurotransmitters weer 

loskomen van de receptor en worden zij 

afgebroken, heropgenomen door een 

presynaptische pomp of diffunderen zij simpelweg 

de synapsspleet uit.Neurotransmitters worden 

gesynthetiseerd uit de gewone/aanwezige 

precursors zoals aminozuren. 

 

Tenslotte moet je weten dat chemische synapsen 

vele malen groter zijn dan elektrische synapsen (40 

nm  vs. 3.5 nm). 
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Strategieën in moleculaire neutrotransmitter regulatie: 

 

 Men kan receptoren (ant)agoniseren (voorbeeld morfine als mu-opioïde agonist). 

o Concurrerend 

o Allosteer 

 Men kan de heropnamekanalen stimuleren of juist inhiberen (SRRI) 

 Men kan de biosynthese van neurotransmitters inhiberen (MAOI) 

 Men kan ionkanalen direct stimuleren of inhiberen  

 

Typen neurotransmitters 

Men classificeert neurotransmitters a.d.h.v. hun structuur. Het belangrijkst zijn:  

 Aminozuren 

 Monoaminen 

 Peptiden  

 Overigen 

o Ach, adenosine, anandamide, NO en Zink. 

 

Aminozuren (kunnen tekenen)  
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Aminozuurstructuren (AGGG) 

 

Aspartaat 
Stimuleert de NMDA receptor  

 
 
 
 

Glycine  
Remmende transmitter in het ruggenmerg. 
 
 

 
 
 
 

Glutamaat 
Snel exciterende synapsen en modificerende 
synapsen in de hersenen (geheugenopslag). 
 
 

 
 
 

g-aminoboterzuur  
Remmende synapsen in de hersenen 
 
 
 
 

 
 

 

Monoamines (-mine/-nine)  

De bovenste zijn catecholamines. Deze kun je herkennen aan de aromatische ring met 2 –OH 

groepen. 
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Tyramine 

 Biosynthese van het aminozuur Tyrosine 

 Catecholamine (dopamine, norepinefrine (noradrenaline), 

epinefrine (adrenaline) vrijmakende agens 

 Kan BBB niet passeren 

 Kan in hoge doses de bloeddruk verhogen (samen met MAOI 

remmers) 

 

Dopamine 

 Phe / Tyr / hiervan afgeleid: tyramine 

 Catecholamine 

 Geproduceerd in de hersenen in de substantia nigra en het 

ventrale tegmentum gebied 

 Verantwoordelijk voor beloning-gestuurd leren 

 Parkinson wordt veroorzaakt door het verlies van dopamine-

afscheidende neuronen in de Substantia Nigra 

 Andere ziekten:  

o Schizofrenie,  

o Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) 

o Rusteloze benen syndroom (RLS) 

 

Noradrenaline 

 Phe / Tyr / hiervan afgeleid: tyramine 

 Geproduceerd in bijniermerg en postganglionaire neuronen van 

het sympathische zenuwstelsel 

 Afgescheiden uit de sympathische neuronen 

 Verhoogt de hartslag door activering van de bèta- adrenerge 

receptor 

 

Adrenaline 

 Phe / Tyr / hiervan afgeleid: tyramine 

 Catecholamine 

 Reguleren van de hartslag, bloedvaten en luchtdoorvoer 

diameters, en metabole shifts 

 Cruciaal onderdeel van de 'vecht-of-vlucht " reactie van het 

sympathische zenuwstelsel 

 

Octopamine 

 Tyr / hiervan afgeleid: tyramine 

 Effecten op adrenerge en dopaminerge systemen 

 Klinisch gebruikt als sympathicomimetica / sympathicomimetische 

medicijnen 

 Verhoogt de bloeddruk 
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Histamine 

 Afgeleid van His aminozuur 

 Triggert de ontstekingsreactie 

 Geproduceerd door basofielen en mestcellen als onderdeel 

van een immuunrespons tegen vreemde pathogenen 

 Verhoogt de doorlaatbaarheid van de haarvaten voor witte 

bloedcellen om ziekteverwekkers tebestrijden in de 

geïnfecteerde weefsels 

 4 H GPCR receptor 

 

Serotonine 

 Afgeleid van Trp aminozuur 

 Gevonden in maagdarmkanaal (reguleert de darm-peristaltiek) 

 en bloedplaatjes en CZS 

 In CZS gesynthetiseerd in serotonerge neuronen 

 Bindt aan 5HT receptor 

 Serotonerge actie wordt voornamelijk beëindigd via de opname 

van 5-HT uit de synaps (zie SSRI) 

 Antidepressiva, antipsychotica, anxiolytica, antibraakmiddelen en 

antimigraine medicijnen, alsmede de psychedelische drugs 

 

Melatonine 

 Afgeleid van Trp aminozuur 

 Betrokken bij de regulatie van circadiane ritmen 

 Uitgescheiden in het bloed door de pijnappelklier in de hersenen 

 “hormoon van de duisternis" vanwege afscheiding in de nacht 

door de dag-en nachtdieren 

 

Overige structuren 
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      Synthese van catecolamines 
 
        

 

              Synthese van monoamines 
 
         

 
 

Potentiele vragen college 3 

 

1. Geef een definitie van Neurotransmitters 

2. Vul in: De descriptoren in bijgaande illustratie van een neurosynapse (pg. 11) 

3. Welke neurostransmitters worden gesynthetiseerd van welke aminozuur/aminozuren? 

4. Noem de vier belangrijkste neurotransmittersystemen 

5. Wat zijn de belangrijkste effecten van het cholinerge systeem? 

6. Teken het schema van de biosynthese van dopamine! 
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Geneesmiddelen van het CNS 

College 4 

 

Geld en sedative and hypnotic drugs 

De industrie rondom angstwerende medicijnen is een business waar veel miljarden in omgaan. 

 

 Sedatie  (anxiolytisch)   Kalmeert en vermindert angst 

 Hypnotica (slaapmiddelen)  Veroorzaken slaperigheid  

 

Het is belangrijk om te onthouden dat vrijwel alle sedatieven en hypnotica (SHD) de placenta kunnen 

passeren. Dit kan leiden tot de onderdrukking van neonatale vitale functies. Daarnaast kunnen SHD’s 

ook worden aangetoond in de borstvoedingen, wat natuurlijk risico’s met zich meebrengt bij het 

geven van borstvoeding. 

 

Tenslotte is het metabolisme van SHD vaak erg complex en 

hebben metabolieten een ander doelreceptor-spectrum. 

 

Sedatieve medicamenten kunnen ook dienen als hypnotica 

wanneer zij in hogere concentraties worden toegediend. 

 

GABA receptor 

The GABA receptors are a class of receptors that respond to 

the neurotransmitter gamma-aminobutyric acid (GABA), 

the chief inhibitory neurotransmitter in the vertebrate central nervous system. There are two classes 

of GABA receptors: GABAA and GABAB. GABAA receptors are ligand-gated ion channels (also known 

as ionotropic receptors), whereas GABAB receptors are G protein-coupled receptors (also known as 

metabotropic receptors). 

 

GABAA receptor 

The GABAA receptor (GABAAR) is an ionotropic receptor 

and ligand-gated ion channel. Its endogenous ligand is γ-

aminobutyric acid (GABA), the major inhibitory 

neurotransmitter in the central nervous system. Upon 

activation, the GABAA receptor selectively conducts Cl− 

through its pore, resulting in hyperpolarization of the 

neuron. This causes an inhibitory effect on 

neurotransmission by diminishing the chance of a 

successful action potential occurring. Mild inhibition of 

neuronal firing by drugs acting at the GABAA receptor 

causes a reduction of anxiety in the patient (an 

anxiolytic effect) while more pronounced inhibition 

induces general anesthesia. Zoals je ziet heeft de GABAA 

receptor een pentamere structuur. GABAA receptoren 

hebben verschillende isovormen. Barbituaten en Benzodiazepine’s kunnen hier geen onderscheid 

tussen maken. Zolpidem en nieuwere verbindingen kunnnen dit wel (minder bijwerkingen). 
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Overzichg van GABAerge medicamenten 

Je kunt op verschillende manieren ingrijpen op het GABAerge systeem.  Deze manieren moet je 

kennen voor het tentamen. Hiernaast staat de structuur van GABA  Kennen! 

 

 GABAA receptor ligand 

o Agonisten: Alcohol, g-hydroxyboterzuur,  barbituraten, 

benzodiazepinen, chloralhydraat, geinhaleerde anesthetica, 

z-drugs 

o Antagonisten: Flumazenil, picrotoxine 

 GABAB receptor ligand 

o Agonisten:  Baclofen, propofol, g-hydroxyboterzuur, phenibut 

o Antagonisten:  Phaclofen, saclofen 

 Her-opname remmer (deramciclane, tiagabine) 

 Transaminase remmer (valproïnezuur, gabaculine, citroenmelisse ) 

 GABA-analogen (gabapentine, pregabaline (Lyrica) 

 

Wanneer agonisten aan GABAA receptoren binden leidt dit tot een opening van het Cl kanaal. Deze 

opening zal resulteren in een instroom van Cl- ionen. Als een gevolg hiervan zal er een 

hyperpolarisatie van het neuron optreden, wat een remmend effect heeft op de neurotransmissie 

(minder actiepotentialen). 

 

Daarnaast is het belangrijk om te onthouden dat benzodiazepines (BDA) GABA niet vervangen, maar 

de frequentie waarmee het kanaal opent verhoogt. 

 

Flumazenil 

Flumazenil is a benzodiazepine receptor antagonist primarily available by injection only, and the only 

benzodiazepine receptor antagonist on the market today. Dit wordt dus gebruikt tegen 

overdoseringen! Echter is de halveringstijd korter dan die van benzodiazepines en barbituraten 

waardoor het vaker (of via een infuus) moet worden toegediend. 

 

Soorten liganden 

 

 Agonist 

o Bindt aan endogene ligandzijde en activeren 

 Antagonist 

o Bindt aan endogene ligandzijde en deactiveren 

 Positief allostere modulator 

o Bindt aan allostere zijden en activeert 

 Negatief allostere modulator 

o Bindt aan allostere zijden en deactiveert 

 Niet-competitieve kanaal blokker 

o Bindt in de centrale porie en blokkeert geen ion-geleiding 
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Allosterie 

Niet gelocaliseerd op de endogene ligand plaats maar een andere plek leidt tot conformatie-

veranderingen in de receptor en daardoor tot positieve of negatieve regulatie. 

 

 Positive modulatie: binding van de AM leidt tot een verhoogd effect van het endogene 

ligand. 

o Voorbeeld zuurstof en hemoglobine 

 Negatieve modulatie: binding van de NM leidt tot een verminderd effect van het endogene 

ligand. 

o Strychnine en glycine receptor 

 

Omdat de allostere bindingsplaats minder evolutionair geconserveerd zijn, zijn zij vaker divers. Deze 

diversiteit maakt het mogelijk om selectievere medicamenten te ontwikkelen.  

 

Ten tweede verminderen allostere modulatoren de kans op toxische effecten. 

 

Fase I metabolisme 

Hier spreekt men over biotransformaties die de structuur van het medicament veranderen (oxidatie, 

reductie en demethylatie). Vooral het cytochroom P450 speelt hierin een erg grote rol. Het bestaat 

uit >400 iso enzymen die elk weer andere medicamenten zullen omzetten. Het is belangrijk om te 

weten welke isoenzymen welke medicijnen omzetten om zo drug-drug interacties en dus toxicity te 

voorkomen. Je moet dus onthouden dat interacties tussen geneesmiddelen kunnen leiden tot  

toxiciteit.  

 

Je moet op het tentamen fase I metabolisme reacties kunnen onderscheiden van fase II metabole 

reacties. Hieronder een kort overzicht. Zoals je ziet verandert er bij fase I reacties niet heel veel aan 

het molecuul. 
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First pass metabolisme/presystemische eliminatie 

Veel geneesmiddelen worden al afgebroken voordat zij de systemische circulatie bereiken. Dit noemt 

men presystematische eliminatie. Dit treedt alleen op bij oraal genomen medicamenten (via 

poortader naar lever). 

 

Fase II metabolisme 

Hieronder verstaat men biotransformaties waarbij er net als bij fase I reacties veranderingen worden 

aangebracht in de structuur van het medicament. De functie van fase II reacties is het beter 

oplosbaar maken van het geneesmiddel voor de uitscheiding via de gal en urine. Vrijwel alle fase II 

metabolisaties zijn conjugatiereacties. Dit is de reden dat er veel transferases komen kijken bij fase II 

reacties. Zoals je ziet worden er bij fase II reacties vaak wat grotere groepen aan het medicament 

gebonden. Daarnaast zie je hier wel methylaties, geen demethylaties. 

 

 

 

 

Bij oudere patienten en patienten met een ernstige leverziekte kan de halveringstijd van sedative 

hypnotic drugs aanzienlijk toenemen. Hierdoor kunnen SHD’s bovenmatige effecten hebben op het 

CNS.  Daarnaast is het zo dat oudere sedativen de p450 activiteit kunnen verhogen. Ook kunnen er 

drug-drug interacties ontstaan door de enzyminducties van barbituraten. 

 

Barbituraten zijn derivaten van barbituurzuur en hebben als GABA-agonist een sterk dempende 

werking op het centraal zenuwstelsel, variërend met de dosis van lichte sedatie (kalmerend effect) 

tot een diepe (onomkeerbare) coma en de dood. 

 

Sedatie 

Barbituraten en oudere SHD’s hebben een kalmerend effect en zijn in staat om angst te verminderen 

bij een relatief lage dosis. Het kan echter wel bepaalde bijwerkingen hebben. Zo kan sedatie 

onderdrukkende effecten op de psychomotorische en cognitieve functies hebben. Hierbij vermindert 

het beoordelingsvermogen en zal de zelfbeheersing afnemen. Daarnaast hebben barbituraten 

anterograde amnesie effecten (vergeten wat er gebeurt tijdens werking drug). 
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Hypnose 

Vrijwel alle SHD’s zijn in staat om een hypnose te induceren bij een hoge dosis. De algemene effecten 

op slaap door barbituraten zijn: 

 

 De tijd van inslapen is korter 

 De duur van fase 2 NREM (non rapid eye movement) is toegenomen 

 De duur van de REM -slaap is afgenomen 

 De duur van fase 4 NREM slow wave sleep is afgenomen 

 

Nieuwere (en dus sepecifiekere) SHD’s hebben andere effecten. Het is wel zo dat er na lang gebruik 

van SHD’s tolerantie kan optreden (afname van de reactie op een stof door eerdere blootstelling). 

 

Anesthesie 

Hoge doses van bepaalde SHD’s zijn in staat om het centraal zenuwstelsel te onderdrukken tot op 

fase III van narcose. Ze zijn erg nuttig als adjunct anesthetica , afhankelijk van hun chemische 

eigenschappen. 

 

 Bv. thiobarbital en methohexital zijn zeer lipofiel en passeren BBB snel na intraveneuze 

toepassing 

 BDAs worden vaak iv gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen 

 

Hoge doses van benzodiazepines kunnen leiden tot een aanhoudende post-anesthetische 

respiratoire depressie (omkeerbaar met GABAA antagonist flumazenil (kennen). 

 

Anti-convulsie 

Veel SHD’s remmen de epileptisch-elektrische activiteit in het CNS. Dit is ook de reden waarom 

benzodiazepines klinisch bruikbaar zijn om epileptische aanvallen te behandelen. Z-drugs zijn 

hiervoor onbruikbaar omdat zij een te selectieve binding aangaan met isoforme GABAA receptoren. 

 

Spierrelaxatie 

Sommige SHD’s  (vooral de carbamaten en benzodiazepines) remmen de polysynaptische reflexen en 

internuntiale transmissie. In hoge concentraties zijn zij ook in staat om de transmissie in de 

neuromusculaire junctie te onderdrukken. Net als Anti-convulsie kunnen Z-drugs ook geen 

spierrelaxatie veroorzaken. 

 

Respiratoire en cardiovasculaire effecten 

 

 Bij hypnotische doses hebben SHD’s effect op de ademhaling. 

 Bij patiënten met longziekten komt dit zelfs voor bij therapeutische doses. 

 Onderdrukken van het medullaire beademingscentrum is normaliter de oorzaak van dood na 

een overdosis van SHD’s. 

 Bij gezonde patiënten hebben hoge (tot hypnotische) doses geen effect op het 

cardiovasculaire systeem. 

 Bij patiënten met hypovolemie, kan zelfs een normale dosis hartfalen en aantasting van de 

cardiovasculaire functie veroorzaken. 
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 Bij toxische doses kan myocardcontractiliteit en vasculaire tonus worden verlaagd, wat leidt 

tot stilvallen van de bloedsomloop. 

 Bij intraveneuze toediening zijn de effecten meer uitgesproken. 

 

Tolerantie 

Zoals ik al zei treedt er bij tolerantie een verminderde respons op een geneesmiddel op na 

herhaaldelijke blootstelling. 

 

 Metabole tolerantie    Upregulatie van metabole enzymen 

 Farmacodynamische tolerantie   Downregulatie van de receptor 

 

Behandeling van angststoornissen 

Angst kan verschillende vormen aannemen. Bekende voorbeelden hiervan zijn een verhoogde 

waakzaamheid, een gespannen houding en autonome hypertensie. Daarnaast is het zo dat angst 

vaak wordt veroorzaakt door bepaalde fasen in organische ziekten als een acuut myocard infarct, 

angina pectoris en oesofagitus. Men spreekt van secundaire angst wanneer de angst optreedt door 

ziekte in de familie of door stressvole gebeurtenissen. Men spreekt van Generalized Anxiety Disorder 

(GAD) wanneer men een overmatige angst heeft voor normale zaken in het leven. De behandeling 

van angst met medicijnen (benzodiazepines) laat de volgende zaken zien: 

 
 Snelle werking  

 Hoge therapeutische index  

 Beschikbaarheid van flumazenil om overdoseringen te behandelen  

 Lage risico van geneesmiddel interactie op basis van de lever enzyminductie  

 Minimaal effect op cardiovasculaire en autonome functies  
 
Echter kent de behandeling met benzodiazepines ook verschillende nadelen. Ten eerste wordt het 
gehele CNS onderdrukt. Dit effect neemt zelfs toe wanneer men benzodiazepines (BDA’s) samen met 
alcohol gebruikt. Daarnaast kunnen benzodiazepines anemische effecten hebben. Tenslotte wordt de 
rijvaardigheid en andere taken waarvoor mentale alertheid vereist is beperkt door de algehele 
hypnose. 
 

Voor GAD en sommige fobieën zijn serotonine heropname remmers (SSRI's) en serotonine-

norephedrin heropnameremmers (SNRI's) de beste keuze (niet voor acute behandelingen door trage 

werking). 

 

Behandeling van slaapstoornissen 

Slaapstoornissen zijn vaak het gevolg van een ontbrekende behandeling voor onderliggende 

medische aandoeningen. Een farmacologische behandeling kan vaak worden vermeden door 

voldoende beweging, goede voeding en het vermijden van prikkels voor het slapen gaan. Goede 

slaapmiddelen zijn BDA’s en Z-drugs. Dit komt omdat zij een snelle werking en een bekende 

werkingsduur hebben. 
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Benzodiazepines 

De benzodiazepinen (BDZ) zijn psychotrope middelen die behoren tot de 

GABA-agonisten en worden vaak minor tranquillizers genoemd. Ze 

worden in de geneeskunde toegepast om hun sederende (kalmerende, 

slaapbevorderende) en anxiolytische (gevoelens van angst 

verminderende) eigenschappen. De spierverslappende eigenschappen 

kunnen zowel een doel als een bijwerking zijn. De ontdekking van deze 

middelen was een medische doorbraak. Met name omdat deze middelen 

beter worden verdragen, en in overdosering veel veiliger zijn dan de tot 

dan toe veel gebruikte barbituraten. Hieronder staan een aantal 

benzodiazepines afgebeeld. Flurazepam moet je kennen omdat de enige 

GABAA antagonist is (vork in het systeem  antagonist). Herken de 

aromatische benzeenring en de zevenring met 2 N-atomen. Daarnaast: 

Diazepam = Valium! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er bestaan ook BDA prodrugs. Hierbij wordt de prodrug ergens in het lichaam omgezet tot het active 

medicament. Clorazepate is de prodrug van desmethyldiazepam. Het wordt in de maag omgezet 

t.g.v. de de lage pH. Clorazepate wordt voorgescherven bij de behandeling van alcoholverslaving en 

epilepsie. 

 

Barbituraten (zesring) 

Deze werken net als BDA’s op de GABAA receptor. Het induceert een dosis 

afhankelijke sedatie en verlichting van angstgevoelens, amnesie, hypnose, 

anesthesie, coma en respiratoire onderdrukking. Barbituraten zijn minder 

selectief dan benzodiazepines doordat zij ook aan de AMPA receptor kunnen 

binden en de neurotransmitter glutaminezuur kunnen onderdrukken. 

Daarnaast hebben barbituraten een steilere dosis-respons-curve dan 

benzodiazepines. 
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Ramelteon 

Deze stof treedt op als een agonist van MT1 en MT2 receptoren (melatonine receptoren).  

Ramelteon is een nieuwe hypnotiserende drug voor patienten die moeite hebben met inslapen. Deze 

drug heeft dus geen effecten op GABA receptoren!  

 

Buspirone 

Deze drug heeft een anxiolytische werkinging (die wat traag op gang kan komen). Het verschilt van 

andere klassen omdat het geen sedatieve, hypnotische of euforische effecten heeft. Daarnaast heeft 

het ook geen anti-convulsie of spierrelaxerende effecten zoals benzodiazepines dat wel hebben. 

 

Deze drug werkt dan ook niet op de GABA receptor, 

maar wel op de 5HT1 receptor als partiele agonist. Bij 

een abruptie beeidiging ervaern patienten geen 

terugslag-angst of ontwenningsverschijnselen. Ook 

ondervindt de patient geen versterkende effecten 

wanneer deze drug samen met alcohol wordt 

gebruikt. Lang molecuul  BUSpirone 

 

Z-drugs 

Vrijwel alle Z-drugs hebben een vergelijkbare werking met benzodiazepines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potentiele vragen college 4 

 

1. Geef een defintie van drug-tolerantie 

2. Leg uit: metabolische én pharmacodynamische tolerantie. 

3. Welke receptor bindt de meeste sedatieve hypnotica? 

4. Teken de chemische structuur van GABA 

5. Vul de descriptoren van de GABA receptor in (pg. 17) 

6. Wat zijn: Agonisten, antagonisten, positief allosterische modulatoren, negatief allosterische 

modulatoren en niet competetieve kanaal blokkers 

7. Wat zijn typische reacties van Fase I and II metabolisme? 

8. Geef de juiste namen van de structuren: Zaleplon, Buspiron, Fluorazepam, Valium 

9. Wat is een algemene toxiciteit van SHD bij hoge doses? Wat is het tegen-middel? 
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Geneesmiddelen van het CNS 

College 5 

 

Alcoholen 

In dit college werd er onderscheid gemaakt tussen de alcoholen ethanol, 

methanol en ethyleenglycol. Alcohol bestaat al meer dan 8000 jaar. Het 

heeft een erg lage potentie dus zijn grote hoeveelheiden essentieel wil je 

een bepaald effect bereiken.  Ongeveer 75% van de Amerikanen drinken 

regelmatig, waarvan 10% verslaafd is. Methanol en ethyleenglycol zijn erg 

toxisch. Er zijn sexe-gerelateerde verschillen tussen mannen en vrouwen 

betreft het alcoholmetabolisme. Sommige Aziaten hebben bepaalde 

polymofrisme(n) wat zal leiden tot  een verminderde ADH activiteit.  

 

Pharmacokinetics 

Alcohol wordt snel geabsorbeerd door het maag-darmkanaal. Het bereikt zijn piekconcentratie na 30 

minuten. Omdat de distributie zo snel optreedt zal de [alcohol] in bloed en weefsel ongeveer gelijk 

zijn. 90% van het toegediende ethanol zal worden geoxideerd in de lever. De andere 10% zal worden 

uitgeademd. De afbraak volgt een eerste ordere kinetiek. Een volwassene zal ongeveer 7-10 gram 

ethanol per uur afbreken. 

 

Metabolisme 

De metabolisering van alcohol gebeurt 

voornamelijk door het alcohol 

dehydrogenase in de lever. Dit enzym zit ook 

in de maag (mannen>vrouwen) en in het 

brein. Hun effecten vallen echter in het niets 

vergeleken met het ADH in de lever.  

 

Het gevormde overtollige NADH draagt bij 

aan stofwisselingsstoornissen zoals 

melkzuuracidose en hypoglykemie.  

 

Er is ook nog een tweede, ondergeschikte 

pathway die ook alcohol kan afbreken 

(MEOS). Dit systeem begint echter pas met 

werken wanneer de [alcohol] > mg/dl. Dit is 

maar goed, want dit systeem veroorzaakt de 

vorming van radicalen. 

 

Sommige aziaten hebben ALDH (Aldehyde dehydrogenase) polymorfismen die leiden tot hoge 

MeCHO concentraties, wat leidt tot het Asian Flushing Syndrome. 
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Effecten op het CNS 

Alcohol heeft verschillende effecten op het CNS: 

 

 Binden aan GABAA (intensiveren GABA gemedieerde effecten) 

 Binden aan Glutamaat receptor 

 Binden aan vele andere receptoren en enzymen 

 

Het is wel zo dat alcohol op meerdere plaatsen aan 

het GABAA kan binden. Dit komt doordat alcohol zo 

klein is. Ten tweede heeft alcohol ook effecten op 

het hart en gladde spieren. Het werkt namelijk als 

een vasodilator. Vroeger werd alcohol gebruikt als 

een tocolytisch middel. 

 

Chronisch alcoholgebruik 

Het chronisch gebruik van alcohol zal verschillende 

effecten hebben. 

 

 Uitputting van glutathion, schade aan de mitochondria , ontregeling van groeifactor, 

versterking van de cytokine-geïnduceerde schade 

 

 Lever en maag-darm 

o 15-30% van zware drinkers ontwikkelt leverziekten (leververvetting, hepatitis, 

cirrose, leverfalen) 

o Chronicsche alvleeskleer-ontsteking (pancreatitis) 

o Gastritis, diarrhee 

o Slechte opname van (water-oplosbare) vitaminen 

 CNS 

o Tolerantie en afhankelijkheid 

o Overmatige prikkelgevoeligheid 

o Convulsies 

o Psychose 

o Delirium tremens 

o Neurologische aandoeningen 

o Oogzenuw degeneratie 

o Wernicke-Korsakoff syndroom 

 

Mensen die afkicken van alcoholmisbruik kunnen nog een lange tijd een intense hunkering naar 

alcohol ervaren. 

 

 

 

 

 

 



Geneesmiddelen van het Centraal Zenuwstelsel  J.A.N. Groot 

27 
 

 Cardiovasculair 

o Gedilateerde cardiomyopathie with ventriculaire hypertrofie en fibrose 

o Interferentie van EtOH met b-blockers en ACE-remmers 

o Hartritmestoornissen 

o Hypertensie (5% van de gevallen) 

o Matige EtOH consumptie voorkomt hart-en vaatziekten 

 

 Endocrien systeem en elektrolyenbalans 

o Verstoring van steroide hormonen en elektrolytenbalans 

 

 Foetaal alcohol syndroom 

o EtOH is teratogeen, passeert snel de placenta-bloed-barrière 

o Foetus heeft geen ADH 

o Alcoholmisbruik tijdens de zwangerschap leidt tot groeivertraging, microcephalie, 

slechte coördinatie, onderontwikkeling van midfaciale gebied, afwijkingen in de 

gewrichten 

 

 Immuunsysteem 

o Reductie van het aantal T-cellen, chemotaxis van granulocyten, alveolaire macrofaag 

onderdrukking 

 

 Kanker 

o Mond, keelholte, strottenhoofd, slokdarm, lever 

o Borstkanker bij vrouwen 

o MeCHO 

 

Behandeling 

Alcohol staat tweede in de rangorde van de eest vermijdbare doodsorzaken (Tabak is nummer 1). Bij 

een acute alcoholvergiftiging is het belangrijk om een respiratoire onderdrukking en het inademen 

van braaksel te voorkomen. Ten tweede moet men de ontstaande hypoglykemie behandelen door 

glucose toe te dienen. Ten derde dient men thiamine (vit. B1) toe tegen het Wernicke-Korsakoff 

syndroom. Tenslotte zal men elektrolyten toedienen om de elektrolytbalans te herstellen. 

 

 Voorkomen resp. Onderdrukking 

 Voorkomen inademing braaksel 

 Toedienen B1 tegen Wernicke-Korsakoff 

 Toedienen elektrolyten 

 

Handelen bij het alcohol ontwennings syndroom 

Hierbij is het belangrijk om convulsies, delirium en hartritmestoornissen te voorkomen. Daarnaast 

wordt er weer vitamine B1 (afbeelding) toegediend naast Mg en PO4. Men substitueert EtOH met 

langwerkende slaapmiddelen (benzodiazepines) en bouwt de concentratie daarvan langzaam af. 
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B1 

WKS is usually found in chronic alcoholics. 

Wernicke–Korsakoff syndrome results from 

thiamine deficiency. It is generally agreed that 

Wernicke's encephalopathy results from severe 

acute deficiency of thiamine (vitamin B1), 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddelen 

 

Naltrexon 

Dit is een niet-selectieve competitieve opoide receptor antagonist om de 

mate van alcoholafhankelijkheid te reguleren. Het heeft een langwerkende 

parenterale formulering 

 

 

Acamprosaat 

Dit is een NMDA receptor antagonist en een GABAA receptor agonist. Het 

vermindert de kans op een terugval bij mensen met alcoholisme. 

 

 

Disulfiram 

Dit medicament dient ervoor om het enzym alcohol dehydrogenase te 

remmen. Het zorgt voor een directe accumulatie bij de inname van 

ethanol (vragen waarom het niet de eerste alcoholdehydrogenase remt). 

Als een gevolg hiervan zal men zich na de inname van alcohol direct 

beroerd voelen (hoofdpijn, braken, misselijkheid). Het werkt dus als een 

afschrikmiddel. 

 

Methanol  

Methanol zit in schoonmaakmiddelen voor de (auto-)voorruit en in brandpasta (voor kaarsenen zo). 

Inname van methanol zal leiden tot het vormen van stofwisselingsproducten als formaldehyde wat 

wordt omgezet in formaat, wat wordt omgezet in koolstofdioxide. Dit is een groot probleem omdat 

hoge koolstofdioxideconcentraties leiden tot acidose. Fix: 

 

 Hemodialyse (> 50 mg / dL) 

 Fomepizol (afbeelding) of ethanol om ADH te remmen en te beconcurreren 

 Ondersteuning van de ademhaling 

 Alkalinisatie om metabole verzuring tegen te gaan (bicarbonaat) 
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Ethyleen Glycol 

Ethyleen glycol bevindt zich direct in antivries formuleringen. Omdat het een zoete smaak heeft 

deden mensen het vaak in wijn (Oostenrijkers).  Het zorgt voor een afzetting van oxalaat in de 

nierbuisjes. Men gebruikt Fomepizol of ethanol om ADH te remmen / beconcurreren.  

 

Potentiele vragen college 5 

 

1. Teken de chemische structuur van ethanol. Ethanol werkt op welke receptor? Is dat een 

agonist of antagonist? 

2. Welke andere toxische alcohols kun je noemen? 

3. Beschrijf het ethanol metabolisme en teken een schema van de structuren 

4. Hoe veel ethanol wordt bij volwassenen afgebroken per uur? 1.500 mg, 4g, or 0,01 kg? 

5. Beschrijf de verschillende klinische effecten van alcohol in bij de verschillende doseringen 

6. Noem enkele lange termijn effecten van chronisch alcohol misbruik 

7. Wat zijn de twee meest vermijdbare ziekten? 

8. Hoe behandel je acute alcoholvergiftiging ? 

9. Hoe behandel je het alcohol-ontwennings-syndroom? 

10. Hoe kun je in het dagelijks leven methanol and glycol binnenkrijgen? 

11. Leg uit hoe alcoholgebruik kan leiden tot acidose. 

12. Noem drie drugs voor de behandeling van alcoholisme 

 

Geneesmiddelen van het CNS 

College 6 

 

Epilepsie  

Epilepsie komt zeer vaak voor, 1% van de wereldbevolking heeft er last van. Het is de tweede meest 

voorkomende neurologische ziekte (beroerte is nummer 1). Epilepsie is een chronische aandoening 

en wordt veroorzaakt door een abnormale ontlading van neuronen. Het kan door vanalles ontstaan: 

Infecties, hoofdletsel en door erfelijke factoren.  

 

De basis van de farmacologie van anti-epileptica bestaat uit moleculaire targets van insult-

prikkelende glutaminergische neuronen (inhibitie). 

 

 Presynaptische targets 

o Spannings-afhankelijke NA kanalen (fenytoïne, carbamazepine, lamotrigine, 

lacosamide) 

o Spannings-afhankelijke Ca kanalen (ethosuximide, lamotrigine, gabapentine, 

pregabaline) 

o K-kanalen (retigabine) 

o Synaptische blaasjes-eiwit SV2A (levetiracetam) 

o Collapsin respons mediator proteine CRMP2 (lacosamide) 

 Postsynaptic targets 

o AMPA receptor (fenobarbital, topiramaat, lamotrigine) 

o NMDA receptor (felbamaat) 
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Naast het inhiberen van van convulsie prikkelende neuronen kan men ook de convulsie-remmende 

neuronen (GABAerg) stimuleren: 

 

 Glia & presynaptische targets 

o GABA transporter GAT-1 (tiagabine) 

o GABA transaminase (vigabatrine) 

 Postsynaptische targets 

o GABAA rec (BDA) 

o GABAB rec 

 

Fenytoïne (Hydantoin, vijfring met 2 N in ring en 2 O buiten ring) 

Dit geneesmiddel wordt gebruikt bij partiële aanvallen. Het is meteen het 

oudste non-sedatieve medicijn. Fenytoine verandert de geleiding van 

natrium, kalium en calcium. Fenytoine blokkeert actiepotentialen door zich 

te binden aan natriumkanalen. Ze stabiliseren als het ware de inactieve 

toestand van het natriumkanaal. De structuur van fenytoine lijkt erg op die 

van barbituraten. DIT ZIJN HET ECHTER NIET. Fenytoine heeft een 5-ledige 

ring (barbituraten hebben een 6 ring).  

 

De absorptie van fenytoine is sterk afhankelijk van de formulering 

(deeltjesgrootte, additieven). Het heeft een hoge plasma binding (binden aan 

albumine). Dit wil je niet, omdat er dan een klein deel in de vrije, actieve 

toestand blijft. Albumine heeft een hydrofobe pocket, waar hydrofobe drugs 

kunnen binden. Kortom: Farmacokinetiek van fenytoine is een pain. Er bestaat 

ook een fenytoine produg waarvan de farmacokinetiek een stuk 

voorspelbaarder is. Deze prodrug moet eerst metabool worden omgezet 

voordat het metabool actief wordt. 

 

Toxicologie 

 

 Diplopie (dubbel zien) 

 Ataxie (onwillekeurige spierbewegingen) 

 Hirsutisme (overmatige beharing) KENNEN Hirsi ali haatbaard. 

 

Carbamazepine en Oxcarbazepine 

Dit zijn tricyclische verbindingen die chemisch verant zijn aan de anti-depressiva. Net als fenytoine 

blokkeert het natriumkanalen bij therapeutische concentraties. Carbamazepine  (links) wordt 

gebruikt tegen tonisch clonische convulsies en bipolar disorder. Bij deze medicijnen treden er 

meerdere drug-drug interacties op.  Oxcarbazepine (rechts) heeft een beter toxisch profiel en een 

kortere T1/2. 
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Fenobarbital 

Deze drug behoort tot de oudste anti-epileptica tegen partiele aanvallen en tonisch-clonische 

strokes. Het is heel nuttig tegen aanvallen bij zuiglingen. Deze moleculen zijn barbituraten (hence the 

name). Er zijn 4 drugs in deze klasse: fenobarbital, mefobarbital, metharbital en primidon.  Het 

werkingsmechanisme is onbekend omdat het aan meerde receptoren kan binden (polyfarmacologie).  

Van links naar rechts: fenobarbital, mefobarbital, metharbital en primidon. Primidon wordt 

gemetaboliseerd tot fenobarbital en phenylethylmalonamide (PEMA). Deze hebben beide een anti-

epileptische werking In het begin van de behandeling van primidon kan er slaperigheid optreden. De 

dosis wordt ook geleidelijk verhoogd binnen enkele dagen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Wat wel bekend is is dat deze drugs AMPA blokkeren, glutamaat gemedieerde excitatie reduceren en 

calciumkanalen blokkeren. 

 

Vigabatrine 

Deze druk versterkt de werking van GABA doordat het de GABA transaminase 

remt. Hierdoor blijven de [GABA] hoger (meer inhibitie). Het is op de markt 

gebracht als een racemaat (uitzondering). Het heeft een lange halveringstijd 

,namelijk 6 uur! Deze drug wordt echter niet vaak voorgeschreven door zijn 

heftige bijwerkingen. 

 

 Intramyelinisch oedeem 

 Psychosen 

 Irreversibele aantasting van het gezichtsvermogen na langdurig gebruik 

 

 

Lamotrigine 

Dit geneesmiddel heeft een vergelijkbaar werkingsmechanisme met 

fenytoine. Het remt natriumkanalen, voltage gated calcium channels en 

vermindert de synaptische release van glutamaat. Het wordt gebruikt als 

een monotherapie bij partiele convulsies, absences en bipolaire 

stoornissen. Bijwerkingen zijn duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid en 

huiduitslag. 

 

Retigabin 

Dit geneesmiddel stimuleert kaliumkanalen waardoor het als een anti-epilepticum gebruikt kan 

worden. Retigabin is op dit het enige farmacon met deze mode of action. 
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Felbamaat 

Deze drug wordt toegepast bij partiele aanvallen en het Lennox-

Gastaut syndroom. Het syndroom van Lennox-Gastaut is een 

kinderepilepsie-syndroom dat zich openbaart bij kinderen van twee 

tot drie jaar. Patiëntjes vertonen bij vermoeidheid of beginnende 

slaap krampaanvallen of vallen met een klap voor- of achterover 

(drop attacks). Het lichaam spant zich in een boog achterover, de 

ogen draaien weg en de adem lijkt te stokken.  

 

Felbamaat blokkeert NMDA receptoren (specifiek het NR1-2B subtype) en stimuleren GABA 

receptoren. 

 

Molecuul lijkt op een rendier  kerstman  kinderen. 

 

Gabapentine en pregabaline 

Dit zijn GABA analogen die kunnen dienen om partiele aanvallen en 

tonisch clonische aanvallen te behandelen. Het wordt ook gebruikt om 

neuropathische pijn te verminderen. Ze werken niet direct op de GABA 

receptor. Ze betreden de hersenen door het actief transport in via L-

aminozuur transporters. Ze binden aan de alfa 2 subunit van voltage 

gated calcium kanalen, waardoor de calcium opname afneemt. 

 

Deze drugs worden niet gemetaboliseerd, er vindt geen inductie van leverenzymen plaats en er 

treedt geen eiwitbinding op. 

 

 

Lacosamide 

Dit is een gemethyleerd serine derivaat. Het bevat een C-terminale 

benzylamide en een N-terminale acetylgroep. Deze drugs wordt 

voornamelijk gebruikt bij de behandeling van partiele aanvallen. Zij 

werken door voltage gated natrium kanalen te inhiberen. Daarnaast 

bindt de drug ook aan CRMP-2 en blokkeert daardoor het effect van 

neuronale groeifactoren. Enkele bijwerkingen zijn duizeligheid, 

misselijkheid en diplopie. 

 

Levetiracetam 

Handelsnaam: Keppra. Deze drug bindt aan het synaptische vesiculaire eiwit 

SV2A waardoor de afgifte van GABA en glutamaat verandert. Het wordt 

gebruikt bij partiele –en tonisch clonische strokes. Bijwerkingen zijn 

slaperigheid, duizeligheid en ataxie. 
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Tiagabine 

Dit is een GABA opname remmer en verhoogt het extracellulaire GABA in de voorhersennen en de 

hippocampus.  

 

 Bindt aan transporter isoform GAT-1 

 Verlengt de remmen 

 

Het wordt vooral gebruikt bij partiele strokes. Eén van de 

bijwerkingen is dat het bij sommige patienten juist een 

aanval kan veroorzaken. 

 

Topiramaat, Zonisamide en Rufinamide 

Deze drugs blokkeren voltage gated natriumkanalen (Topiramaat blokkeert ook AMPA-receptoren). 

Ze worden voornamelijk gebruikt voor partiele en tonisch clonische strokes, het Lennox-Gastaut 

syndroom, het West’s syndroom en absences. Ze hebben een lineaire kinetiek, er vindt minimale 

plasmabinding plaats (goed)en er zijn geen drug-drug interacties. 

 

 
 

Ethosuximide (Succinimide, vijfring met 1 N binnen ring en 2 O buiten ring) 

Deze verbinding wordt ook verkocht als een racemische verbinding. Ze worden 

vooral gebruikt voor petit mal (absense convulsie). Ze werken door T-type 

calciumkanalen te inhiberen. Het heeft wel enkele bijwerkingen als maag-darm 

stoornissen, pijn, misselijkheid, braken en vermoeidheid.  

 

Valproinezuur 

Het werkingsmechanisme van deze drug is nog onduidelijk. Wel weet men dat 

het een HDAC remmer is en dat het de werking van GAD (Maakt GABA) 

verbetert. Het wordt voornamelijk gebruikt bij de behandeling van absences en 

partiele tonische strokes.  Het heeft bijwerkingen als braken, GI-stoonissen, 

misselijkheid en brandend maagzuur. Zeer zelden heeft de drug ook een 

idiosyncratische (overgevoelige reactie) hepatotoxiciteit optreden. 

 

Benzodiazepines 

Ook benzodiazepines spelen een belangrijke rol bij het beheersbaar houden van epilepsie. Dit komt 

zoals je weet doordat zij GABA agonisten zijn.  
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Classificatie 

Het is belangrijk om de goede diagnose te stellen. Dit is natuurlijk altijd het geval, maar in het geval 

van epilepsie zal een verkeerde diagnose altijd tot een behandeling met een verkeerd medicijn 

leiden. 

 

 Partial Seizure (Gedeeltelijke convulsie: ~ dezelfde drugs): het begin gelokaliseerd in 

specifieke hersengebieden (door ECG of klinische observatie) 

o Eenvoudige partiële convs: minimale spreiding van de epilept. ontlading (patient 

blijft bij bewustzijn) 

o Complexe partiële conv: brede spreiding van de epilept. ontlading incl. het limbisch 

systeem leidt vaak tot automatismen (die patiënten niet onthouden) 

o Secundair gegeneraliseerde aanval: gedeeltelijke s, voorafgaand aan tonisch 

clonische strokes 

 

 Generalized Seizure (different drugs): geen gelokaliseerde begin 

o Gegeneraliseerde tonisch-clonische aanval (tcs) (“grand mal”): uiterst dramatisch, 

tonische stijfheid van alle ledematen, gevolgd door 30 seconden tremor; clonische 

fase met enorme schokken van het lichaam, bijten op tong of wang, urine-

incontinentie, geneesmiddelen als voor partiële conculsie 

o Absence s (“petit mal”): plotseling begin abrupt staken (~ 10 sec), begint vaak in de 

kinderjaren, tot 100 keer per dag; ECG toont 2-5-3.5 Hz pieken en golf patroon 

o Mycoclonicsche schokken (Mycoclonic jerking): beschouw als onderdeel van andere s 

o Atonisch convulsie (Atonic seizure): kort wegvallen van spierspanning: als de patiënt 

staat, valt hij plotseling om; patiënten dragen vaak een helm 

o Infantiele spasmen (Infantile spasms): epileptisch syndroom en niet en seizure type; 

vaak <1jaar; korte terugkerende myologenic schokken van een lichaamsdeel, vaak 

zijn de patiënten verstandelijk gehandicapt 

 

Toxicologie 

Teratogeniciteit 

In een klein percentage treden er defecten op in de ontwikkeling van de patienten. Zo is fenytoine 

betrokken bij het foetaal hydantoine syndroom, waarbij er een bepaald aantal defecten in de 

ontwikkeling zullen optreden t.g.v. het nemen van de drug. Daarnaast is valproaat betrokken bij het 

ontwikkelen van een spina bifida. 

 

Verminderen 

Bij het minderen met anti-epileptica kunnen er juist meerdere aanvallen ontstaan. Daarom is slow 

withdrawal essentieel. 

 

Overdosering 

Anti-epileptica hebben een hoge veiligheidsmarge. Echter hebben zij wel een ondermijnende 

werking van andere geneesmiddelen zoals drugs of alcohol. 

 

Suicidaliteit 

In <0,5% werd er suicidaal gedrag met anti-epileptica waargenomen. 
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Potentiele vragen college 6 

 

1. Noem de belangrijkste moleculaire doelwitten voor anti-epileptica bij de 

prikkelende, gluaminergic synaps. Bij elk een voorbeeld van een medicijn 

en de werking 

2. Deel de volgende anti-epileptica in hun specifieke klassen (barbituraat, 

hydantoïnen, succinimiden, oxazolidinedion (tweede) 

3. Hirsutisme is een belangrijke bijwerking van fenytoïne. Wat betekent 

hirsutisme? 

4. Verklaar de verschillen tussen partiële en gegeneraliseerde convulsie 

5. Bnezodiazepinen spelen belangrijke rol bij epilepsie-beheersing. Wat is hun 

belangrijkste receptor en de WERKINGSMECHANISME. 

6. Noem een medicijn dat VG Na kanalen blokkeert. 

7. Noem een drug die werkt als een GABA opname remmer. Leg het effect op 

de GABA concentratie uit, en de WERKINGSMECHANISME. 

8. Keppra bindt aan synaptisch vesiculaire eiwit SV2A . Hoe wijzigt dit 

vervolgens de concentratie van neurotransmitters te wijzigen? Welke 

neurotranmitters? 

9. Gabapentine en pregabaline zijn derivaten van GABA. Ondanks hun hoge 

electr. -statische lading kunnen ze de bloed-hersen-barrière passeren. Leg 

uit waarom. Wat is hun WERKINGSMECHANISME? 

 

Geneesmiddelen van het CNS 

College 7 

 

Anaesthetica 

Deze groep medicijnen dient ervoor om de patient zijn of haar bewustzijn te doen 

verliezen (reversiebel). Anaesthetica kunnen zowel intraveneus als via de 

ademhaling worden toegediend. Het eerste anaestheticum was diethyl ether.  

 

 Amnesia - loose of memory 

 Analgesia - loose of sensation (pain) 

 (Anemia – decrease of number of red blood cells) 

 Sedation - reduction of irritability or agitation by administration of sedative drugs 

 Irritability - excessive response of stimuli 

 Catatonia – state of neurogenic motor immobility, and behavioral abnormality manifested by 

stupor 

 Hypnosis – loss of consciousness 

 Stupor - almost entirely unresponsive and only responding to base stimuli such as pain 

 Analgetic (= analgesic = antinociceptive, painkiller) – drug relieving pain without eliminating 

sensation 

 Anesthetic – drug reversibly eliminating sensation 

 Sedative (tranquilizer) – drug reducing irritability or excitement 
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Verschillende stadia van anaesthesie (a.d.h.v. diethyl ether) 

 

 Analgesie of disorientatie 

o Amnesie en analgesie 

 

 Exciterend en delirium 

o Hier ontstaat er vaak een onregelmatige ademhaling (zo snel mogelijk overslaan door 

[anaestheticum] te verhogen. 

 

 Chirurgische aneasthesie 

o Hier heeft de patient een regelmatige ademhaling. Dit stadium kan weer worden 

onderverdeeld in 4 sub-stadia, die worden beschreven door oogkenmerken. 

 

 Medullaire depressie 

o Hier wordt het totale CNS onderdrukt. Deze vorm van anaesthesie zal tot de dood 

leiden als de patient niet aan een hart-long machine ligt. 

 

 

Geinhaleerde anaesthetica 

Deze anaesthetica zijn gassen met een laag molecuulgewicht of erg vluchtige vloeistoffen. Er zijn 

twee verschillende groepen: Stikstofoxiden en gehalogeniseerde hydrokoolstoffen (ether). 

 

 Stikstofoxiden (N2O, lachgas) 

o N2O heeft een hoge gasdruk 

o Het wordt vaak als adjuvant gebruikt omdat het PONV 

(post operative nausea en vomiting) veroorzaakt. 

 Halogenated hydrocarbons en ether 

o Dit zijn vloeistoffen waarvan aerosolen worden gemaakt 

o Isoflurane 

o Desflurane (rijmt op 6, zes F) 

o Sevoflurane (zeven F) 

o Halotaan (geen ether) 
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Werkingsmechanisme(n) 

Het is nog niet compleet duidelijk hoe anaesthetica nou eigenlijk werken. Er zijn 4 theorieen 

opgesteld die elk een verschillende verklaring hebben. 

 

1. General Anesthetics acts on the CNS by modifying the electrical activity of neurons at a 

molecular level by modifying functions of ion channels (GABAA, NMDA, K+, nicotinic-

receptor-activated cation channels, glycine rec). This may occur by anesthetic molecules 

binding directly to ion channels or by their disrupting the functions of molecules that 

maintain ion channels 

 

2. Lipid Theory: based on the fact that anesthetic action is correlated with the oil/gas 

coefficients. 

• The higher the solubility of anesthetics is in oil, the greater is the anesthetic potency. 

 

3. Protein (Receptor) Theory: based on the fact that anesthetic potency is correlated with the 

ability of anesthetics to inhibit enzymes activity of a pure, soluble protein. Also, attempts to 

explain the GABAA receptor is a potential target of anesthetics action. 

 

4. Binding theory: 

• Anesthetics bind to hydrophobic portion of the ion channel 

 

Het ideale anaestheticum moet snel een effect hebben, welke ook snel weer opgeheven moet 

kunnen worden. Het komt er dus op neer dat de [anaestheticum] in het CNS snel moet kunnen 

veranderen (farmacokinetiek dus erg belangrijk). De kinetiek van de concentratieverandering is 

afhankelijk van: 

 

 De uptake en distributie (geinhaleerde concentratie & ademfrequentie) 

 De intrinsieke eigenschappen van het anaestheticum 

 Patientfactoren (gewicht/vetpercentage) 

 

Uptake en distributie 

Het komt er op neer dat hoe hoger de [anaestheticum]  in de alveoli is, hoe sneller het 

anaestheticum zal worden opgenomen. 

 

 Geinhaleerde concentratie 

o Hoge partieeldruk  Hoge [anaestheticum] in de alveoli  Bloedconcentratie stijgt 

 Snellere inductie.  

 

 Alveolaire ventilatie 

o Een toename in de ademfrequentie zal leiden tot een snellere indcutie. 

o Hyperventilatie zal de inductie versnellen 

o Opioiden (verlagen ademfrequentie)  Trage inductie 
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Oplosbaarheid 

 

 Een anaestheticum met een lage oplosbaarheid zal sneller een hogere partieeldruk bereiken 

en kan daardoor snel een hoge concentratie in het brein veroorzaken. Wel is het effect van 

slecht opblosbare anaesthetica minder sterk dan die met een goede oplosbaarheid 

 

 Een anaestheticum met een hoge oplosbaarheid zal er langer over doen om het 

bloedcompartiment te vullen (en dus een hogere partieeldruk te ontwikkelen), waardoor zij 

een tragere inductie hebben. Het effect van goed oplosbare anaesthetica zal echter wel 

sterker zijn dan die met een slechte oplosbaarheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cardiac output 

Wanneer de pulmonale bloedstroom toeneemt zal het anaestheticum sneller worden opgenomen. 

Hoe meer anaestheticum zich in het bloed bevindt, hoe meer er naar andere weefsels zal worden 

getransporteerd. Dus: Hoe hoger de cardiac output, hoe trager de inductie (partition coefficient) 

 

Het verschil in partieeldruk tussen de alveoli en de venen 

Hoe groter het concentratieverschil tussen het veneuze en het alveolaire bloed, hoe langer het zal 

duren voordat er een equilibrium in het brein zal ontstaan.  

 

Fick’s law of diffusion 

Flux (molecules per unit time) = (C1 – C2) x (Area x permeation coefficient / Thickness) 
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Eliminatie van geinhaleerde anaesthetica 

 

De eliminatie van een anaestheticum is afhankelijk van de gas:bloed partition coefficient, de 

pulmonale blood flow, de ademfrequentie, de tissue solubility van het anaestheticum en de duratie 

van de blootstelling. 

 

Geinhaleerde anaesthetica worden sneller geelimineerd omdat zij slechter oplosbaar zijn. Dit ging 

over het feit dat Cyp hydrofobe compartimenten heeft waardoor hydrofobe drugs sneller worden 

gemetaboliseerd. 

 

De duratie van de blootstelling is belangrijk in obese patienten omdat het anaestheticum dan kan 

accumuleren in het vetweefsel. 

 

Het grootste percentage verlaat het lichaam via de exhalatie. Een klein percentage wordt echter wel 

door de lever omgezet:  

 

 e.g. 40% of halothane but 10% of enflurane (rarely halothane-induced hepatitis) 

 7% of methoxyflurane   F-  nephrotoxicity 

 Methoxyflurane  halothane  enflurane  sevoflurane  isoflurane  nitrous oxide 

 

 

Minimum alveolar anaesthetic concentration (MAC) 

Dit is de de concentratie die zorgt voor een 

immobiliteit in 50% van de patienten wanneer zij 

worden blootgesteld aan een anaestheticum. De 

Minimale Alveolaire Concentratie of MAC-waarde is in 

de anesthesie de manier waarmee de potentie 

(sterkte) van dampvormige anesthetica wordt 

uitgedrukt. Hiermee kunnen de onderlinge 

sterkteverschillen tussen de verschillende dampen 

onderling vergeleken worden. Lachgas heeft een hoge 

waarde (en is daarmee laag potent), halothaan heeft 

een lagere MAC-waarde en is daarmee hoger potent 

ofwel is "een sterker middel". Men moet deze MAC-

waarde niet verwarren met de MAC-waarde die binnen 

de toxicologie wordt gehanteerd; daar staat MAC voor 

Maximaal Aanvaarde Concentratie. 

 

Omdat de MAC van N2O hoger is dan 100 moet hij worden gecombineerd met andere anaesthetica  
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Overige effecten van inhaled anaesthetica 

 

 Respiration 

o Depressed respiration, bronchodilating and rapid shallow breathing (not N2O!) => 

mechanical ventilation support 

 Kidney 

o Depression of renal blood flow and urine output 

 Muscle 

o High enough concentrations will relax skeletal muscle 

 Cardiovascular System 

o Generalized reduction in arterial pressure and peripheral vascular resistance. 

Isoflurane maintains coronary function better than other agents 

 Central Nervous System 

o Increased cerebral blood flow and decreased cerebral metabolism 

 

Hepatoxiciteit 

Zoals al eerder gezegd kan halothaan hepatitis veroorzaken. Dit is echter zeer zeldzaam aangezien 

het ongeveer 1:30000 keer voorkomt. Het is zo dat obese patienten hier een hogere kans op hebben. 

 

Nefrotoxiciteit  

Zoals al eerder gezegd kunnen methoxyflurane, enflurane en sevoflurane chemisch worden omgezet 

waarbij er F- vrijkomt. Als een gevolg hiervan wordt methoxyflurane niet meer gebruikt in de praktijk. 

 

Maligant hyperthermia (belangrijk) 

Dit is een autosomale dominante genetische aandoening 

waarbij de [Ca2+] in skeletspieren sterk toeneemt 

gedurende de anaesthesie. Als een gevolg hiervan treedt er 

een hyperthermie op. Om het lichaam weer af te koelen en 

om de elektrolytbalans weer te hersellen gebruikt men 

dantrolene. Deze stof zorgt ervoor dat het sarcoplasmatisch 

reticulum minder calcium zal vrijmaken. 

 

Intraveneuze anaesthetica 

Deze worden alleen of in combinatie gebruikt om een bepaald stadium van anaesthesie te bereiken. 

Voor deze anaesthetica zijn geen inhalers nodig en dus ook geen faciliteiten voor de exhaled gases. IV 

anaesthetica werken ook sneller dan inhaled anaesthetics.Enkele voorbeelden zijn Thiopental, 

Midazolam, Etomidate, Propofol, Ketamine, Opioide analgetica en een combinatie hiervan. 
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Intraveneuze anaesthetica: Barbituraten 

Onder deze groep valt thiopental (afbeelding). Het voordeel van deze 

anaesthetica is dat zij een enorm snelle werking hebben (<1 min). Echter 

moeten er wel meerdere injecties worden gegeven omdat er een snelle 

wash-out optreedt in de hersenen. (lipofyl, geen washout in vetweefsel!) 

 

Intraveneuze anaesthetica: Benzodiazepines 

Onder deze groep valt Midazolam (en diazepam, lorazepam etc.). Het 

probleem met diazepam en lorazepam is echter dat zij hydrofoob zijn en 

dus vehicles nodig hebben. Deze vehicles veroorzaken pijn. Midazolam is 

wateroplosbaar, wat deze drug een voordeel geeft t.o.v. diazepam en 

lorazepam. Midazolam (afbeelding) werkt echter minder snel dan de 

barbituraten en propofol. Zoals al eerder gezegd wordt flumazenil 

gebruikt om een te hoge dosis te antagoniseren. Net als bij de 

barbituraten moeten er meerdere injecties worden gegeven. 

 

Intraveneuze anaesthetica: Opioïen 

Deze groep anaesthetica wordt samen met benzodiazepines gebruikt voor hart- en andere grote 

chirurgische ingrepen.  Remifentanil is extreem short-acting 

 

 

Intraveneuze anaesthetica: Propofol 

Dit is het meest populaire anaestheticum. Het heeft ongeveer een 

even snelle onset als barbituraten, maar patienten herstellen 

sneller. Als een gevolg hiervan kunnen patienten sneller de 

ambulance of het ziekenhuis verlaten ($$) en voelen ze zich beter 

(minder PONV). De injectie doet echter wel pijn. Er is nu een 

hydrofyle prodrug van gemaakt, fospropofol (minder pijn bij 

injectie). Deze stoffen worden gebruikt voor executies. 

 

Intraveneuze anaesthetica: Etomidate 

Deze stof wordt gebruikt om patienten met een gelimiteerde 

cardiovasculaire functie te opereren. Dit komt omdat deze stof een 

minimale CV en respiratoire depressie veroorzaakt. Deze drug heeft 

echter geen analgetisch effect, waardoor het samen met opioiden moet 

worden gebruikt. Het nadeel hiervan is dat de injectie pijn doet en de 

patient last zal hebben van PONV. 
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Intraveneuze anaesthetica: Ketamine 

Dit anaestheticum is een racemisch mengsel van twee optische 

enantiomeren. Het blokkeert de NMDA receptor en de effecten van de 

Glu (glutamaat) neurotransmitter. Het heeft cardiostimulatoire 

eigenschappen en produceert een dissociative anaesthetisch stadium: 

 

 Catatonia (verlamming) 

 Amnesie  

 Analgesie 

 Met/zonder hypnose 

 

Het wordt vooral gebruikt voor oude patienten met hartproblemen of patienten met een groot risico 

op septische shock. Het is de enige drug die een anaesthetic en analgetisch effect veroorzaakt en 

tegelijk het hart stimuleert. 

 

Intraveneuze anaesthetica: Carfentanil 

Deze drug wordt gebruikt om olifanten onder narcose te brengen. De potency 

van deze drug is ongeveer 10000x zo sterk dan die van morfine. De drug werd 

ook gebruikt in Jurassic Park 2 om dinosauriers te verdoven. 

 

 

 

 

 

Potentiele vragen college 7 

 

1. Define amnesia, analgesia, sedation, irritability, catatonia, hypnosis, stupor 

2. Draw the structural formula of laughing gas 

3. Explain three theories on the mode-of-action of anesthetic drugs 

4. Propofol became generally known to public for which events? 

5. Assign the following structures the right names 

6. A very serious side effect of inhaled anesthetics is Malignant hyperthermia. 

Explain what it means and how to counteract. 

7. Why induction of anesthesia is slower with more soluble anesthetic gases? 

Explain 

8. State Fick’s law of Diffusion and explain how it relates to the onset of 

anesthesia 

9. The antagonist flumazenil is used when excessive doses of anethetics have 

been used. Explain why eventually multiple doses are needed. 
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Geneesmiddelen van het CNS 

College 8 

 

Lokale anaesthetica 

Een lokaal anestheticum is een geneesmiddel of farmacon dat gebruikt wordt om de zenuwgeleiding 

tijdelijk te blokkeren. Bij een lage dosis wordt de sensorische zenuwgeleiding uitgeschakeld, en bij 

een hogere dosis ook de motorische. Dit noemt men lokale anesthesie. De lokale anaesthetica zijn in 

te delen in twee catagorieen:  

 

 Esters 

o Cocaine 

o Procaine (Novocain) 

o Tetracaine 

o Benzocaine 

 

 Amides 

o Lidocaine (Xylocaine) 

o Mepivacaine 

o Bubivacaine 

o Ropivacaine 

o Articaine 
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Farmacologie 

Pijn (nociceptie) wordt gemedieerd door bepaalde zenuwen in perifere weefsels. Deze prikkels zullen 

aankomen in het CNS d.m.v. primaire en secundaire afferente zenuwbanen die richting de hersenen 

lopen.  Deze transmissie kan worden verminderd door neurotransmitterreceptoren en 

natriumkanalen te blokkeren.  

 

Lokale anaesthetica bestaan uit een basische functionele groep (tertiair amine) verbonden aan een 

amide of een ester. Amiden worden trager gehydrolyseerd dan esters, wat zal resulteren in een 

hogere halfwaardetijd (T1/2). Omdat de lokale anaesthetica meestal basisch zijn worden ze vaak als 

zouten toegediend om de oplosbaarheid en de stabiliteit te verhogen.  

 

De geladen vorm is het actiefst bij een receptor. Het is echter wel zo dat de drug beter in staat is om 

membranen te passeren in een ongeladen staat. 

 

Absorption 

De absorptie hangt af van de dosis, de plaats van de injectie, drug tissue binding, lokale bloedstroom 

en het gebruik van vasoconstrictors.  

 

Distributie 

Amide worden goed verspreid. Esters hebben een lage T1/2 waardoor zij voornamelijk in goed 

doorbloedde gebieden zullen werken.  

 

Metabolisme & Excretie 

In de lever worden de lokale anaesthtica omgezet in beter wateroplosbare metabolieten die 

vervolgens kunnen worden uitgescheiden via de urine. Het zuurder maken van urine zorgt voor een 

snellere eliminatie (N+).  Acidification of urine promotes more ionization of the tertiary amine base 

to a more water-soluble charged form, which is more readily excreted. 

 

Mode of action 

De meeste lokale anaesthetica blokkeren voltage-gated Na channels. Lokale anaesthetica blokkeren 

alle zenuwen en inhiberen niet alleen pijnprikkels. 

 

 Bier block (intravenous for short <60min surgeries of upper or lower extremities): iv into 

distal vein while limb circulation is blocked by a tourniquet 

 Procaine, chloroprocaine short acting 

 Lidocaine, mepivacaine, prilocaine medium acting 

 Tetra-, bupi-, levo and ropivacaine long acting 

 Articaine fast onset and intermediate duration (dentistry) 

 

Cocaine 

Cocaine is een triple reuptake inhibitor. Dit houdt in dat het zowel een serotonine als een 

noradrenaline als een dopamine reuptake inhibitor is. Het is zeer verslavend, het stimuleert, het 

onderdrukt de eetlust. 
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Toxiciteit 

Bij een lage dosis kunnen er symptomen als slaperigheid en visuele en auditieve storningen 

optreden. Wanneer de dosis wordt verhoogd kan de tong ongevoelig worden. Uiteindelijk kunnen er 

zelfs convulsies en CNS depressie optreden. 

 

 Convulsion due to excessive LA can be avoided by administering smallest possible dose 

 When high doses are required premedication with benzodiazepines provides prophylaxis 

against LA induced CNS tox by raising seizure threshold 

 

Alle locale anaesthetica zijn neurotoxisch bij hoge concentraties (neuropathic syndrome). Lokale 

anaesthetica kunnen ook effecten hebben op het hart door de pacemaker activiteit te verstoren. 

 

Hoge concentraties van prilocaine kunnen leiden tot de accumulatie van het metaboliet o-toluidine. 

O-toluidine zet haemoglobine om in methemoglboine (Fe2+  Fe3+). 

 

Een klein percentage van de patienten kan allergisch zijn voor ester lokale anaesthetica (het para-

amino benzoic acid). Dit is niet het geval bij amide lokale anaesthetica. 

 

 

Potentiele vragen college 8 

 

1. What classes of LA do you know, how do they differ in structure?. 

2. What is the PK behavior of the two classes? 

3. LA are mostly bases (basic nitrogen) and are administered as salts to 

increase solubility and stability. What is most active form at the 

receptor? What is the form which can cross the blood-brain-barrier? 

4. State the Henderson-Hasselbach equation and explain how it relates 

to the PK of local anesthetics 

5. Name the following LAs 

6. Why does acidification of urine promotes faster elimination of local 

anesthetics? 

7. Where does the cardiotoxicity of the LAs come from (at least in part)? 

8. Explain the molecular mode-of-action of cocaine 

9. Explain the stages of CNS toxicity of LAs with increasing dose 

10. A major molecular target of LAs is supposed to be the inhibition of the 

voltage-gated Na channels: name and draw the three functional states of a voltage-gated Na 

channel 

  



Geneesmiddelen van het Centraal Zenuwstelsel  J.A.N. Groot 

46 
 

Geneesmiddelen van het CNS 

College 9 

 

Epilepsie 

Epilepsie is een chronische aandoening van de hersenen, die wordt gekenmerkt door het herhaald  

optreden van epileptische aanvallen (convulsies of  insulten). Epileptogenese is de ontwikkeling van 

een toestand van het brein waarin gemakkelijker convulsies optreden. Een convulsie is een 

abnormale, niet-functionele en synchrone activering van groepen neuronen en/of neuronale circuits.  

Er zijn verschillende typen convulsies. Eén voorbeeld is het zogenaamde tonisch-clonisch insult 

(eerder grand mal). 

 

 Niet-functioneel, synchroon, groepen 

 Verstoord evenwicht tussen excitatie en inhibitie van  neuronale activiteit 

 Progressief in tijd en plaats 

 Bewustzijnsverlaging of bewustzijnverlies 

 

In de neurobiologie van epilepsie spelen astrocyten een sleutelrol. Zoals ik al zei is tijdens een 

convulsie het evenwicht tussen GABA (inhiberend) en glutamaat (exciterend) verstoord. In tijden van 

een insult hebben de exciterende neurotransmitters de overhand. Gevolg:  

 

 Vergemakkelijking van synaptische activiteit 

 Vergemakkelijking van synchronisatie 

 Vergemakkelijking van generalisatie 

 

Hierbij is het wel belangrijk om te weten dat er een verschil is tussen het ontstaan, handhaven en het 

verspreiden van synaptische activatie. 

 

Parkinsonisme 

Onder Parkinsonisme worden de verschijnselen van het hypokinetisch rigide syndroom verstaan, 

wanneer die door andere oorzaken worden veroorzaakt dan door degeneratie van de zenuwcellen 

van de substantia nigra, zoals die optreedt bij de ziekte van Parkinson. 

 

Aandoeningen van de basale ganglia 

 

 Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme 

 Multi-systeem atrofieën (MSA) 

o MSA-p type (Parkinsonisme) 

o MSA-c type (Cerebellair) 

o Veel autonome verschijnselen 

o Reageert niet op antiparkinsonmiddelen 

 Chorea 

o Chorea minor (Sydenham) 

o Chorea major (Huntington) 

 Rusteloze benensyndroom 
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Verschijnselen ziekte van Parkinson 

De belangrijkste verschijnselen van de ziekte van Parkinson zijn voornamelijk traagheid, rigiditeit en 

tremoren. Traagheid kan worden onderverdeeld in bradykinesie (langzaam bewegen) en bradyfrenie 

(langzaam denken). Onder rigiditeit verstaat men dat de spiertonus van verschillende antagonistische 

spiergroepen is verhoogd, waardoor de patient eerder last zal krijgen van blessures e.d.. De 

tremoren kunnen ook worden onderverdeeld in twee groepen. Ten eerste is er de rusttremor, 

waarbij de patient in rust een geldtel/pillendraai-beweging maakt (6x per seconde). Ten tweede is er 

de houdingstremor. 

 

Regulatie van bewegingen 

Bewegingen worden aangestuurd vanuit de pyramidale banen vanuit e schors. Deze 

lichaamsbewegingen worden vervolgens bijgestuurd door het cerebellum en weer doorgestuurd naar 

het extrapiramidale systeem, waar de spiercontracties worden bijgestuurd (verfijning). 

 

Degeneratie 

De ziekte van parkinson ontstaat door de degeneratie van dopaminerge vezels. Er ontstaan pas 

symptomen wanneer >80% van de dopaminerge vezels kapot zijn gegaan. Men denkt dat deze 

degeneratie te danken is aan het oxidatieve metabolisme in de vezels. Hierbij worden er radicalen als 

H2O2 gevormd, waardoor de cel een oxidatieve stress wordt blootgesteld. Verschillende risicogenen 

spelen hier een rol (super oxide dismutase). 

 

MS 

Multiple sclerosis (MS), also known as disseminated sclerosis or encephalomyelitis disseminata, is a 

inflammatory disease in which myelin sheaths around axons of the brain and spinal cord are 

damaged, leading to loss of myelin and scarring. The cause is not clear, but the underlying 

mechanism is thought to be either destruction by the immune system or failure of the myelin-

producing cells. 

 

 Meest voorkomende oorzaak neurologische handicap bij jonge mensen 

 Beginleeftijd meestal 20-40 jaar 

 Vrouwen: mannen = 2:1 

 Prevalentie 1/1000, dus ca. 16.000 in Nederland 

 

Wanneer er een witte vlek op een MRI-afbeelding van de hersenen verschijnt kan dit duiden op MS. 

MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel, wat waarschijnlijk wordt veroorzaakt door een 

immuunstoornis van Th1 en Th17 cellen. Deze immuunrespons tast myelinescheden aan (witte stof). 

Uiteindelijk kan dit leiden tot cel- en axonverlies. De oorzaak is niet bekend, maar men denkt aan 

virussen of genetische factoren. 

 

 Vroege verschijnselen 

o Spierzwakte, sensibuliteit, ataxie 

 Late verschijnselen 

o Spierspasmen, sensibiliteit en ataxie 
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Het komt er op neer dat oligodendrocyten een grote rol spelen. Er ontstaan ontstekingshaarden in de 

witte stof (hersenen, ruggenmerg en rondom de eerste en tweede hersenzenuw (reuk/visus). Als een 

gevolg hiervan worden er microglia geactiveerd ,waardoor er een brede neurodegeneratie op zal 

treden. Er zijn verschillende vormen te onderscheiden, maar de belangrijkste zijn de relapsing-

remitting en de primair progressieve vorm.  

 

Dementie 

Dementie is een organische ziekte. Dit wil zeggen dat er duidelijke anatomische veranderingen 

optreden in het verloop van de ziekte. Het is een chronisch progressieve degeneratiee ziekte waarbij 

er een (sub)corticaal weefselverval zal optreden. Er kunnen hierbij verschillende symptomen 

optreden: 

 

 Cognitieve functiestoornissen 

o Amnesie 

 Hogere corticale functies 

o Apraxie (dingen niet meer kunnen uitvoeren), Afasie (taalstoornis) en agnosie 

(voorwerpen niet meer herkennen). 

 Bijkomende symptomen 

o Paranoïdie 

 

Er zijn verschillende dementieën: 

 

 Dementie van het Alzheimertype (60%) 

 ‘Lewy body’ dementie (15%) 

 Vasculaire dementie (15%) 

 Frontotemporale dementie (vroege dementie) 

 

Deze verschillende typen kunnen ontstaan door HIV, Creutzfeldt-Jacob, Parkinson en Huntington.  

 

Excitotoxiciteit 

De celdood die optreedt bij dementie ontstaat vermoedelijk door excitotoxiciteit (degeneratie door 

stimulering). Hierbij ontstaat er een glutamaat-release door hypoxie of neemt de reuptake van 

glutamaat af, waardoor er een overstimulering van glutamaterge synapsen op zal treden. 

 

 Normale Glu stimulatie 

o AMPA  Depolarisatie 

 Sterke Glu stimulatie 

o AMPA  Depolarisatie 

o NMDA  Cel-activering 

 Zeer sterke stimulatie 

o NMDA  Overactivering/celdood 
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Daarnaast ontstaat er een onoplosbare neerslag in de vorm van amyloid plaques (extracellulair) en 

neurofybrillaire tangles (intracellulair). Aandoening van neuronen (celdood): 

 

 Excitotoxiciteit (degeneratie door stimulering) 

 Vorming van onoplosbaar neerslag 

o Amyloid plaques (extracellulair)  

o Neurofybrillaire tangles (intracellulair) 

 Samenhang met bepaalde risicogenen 

o APOE 

o GSK3β 

 

Delirium 

Dit is een organische psychose (orgaanfunctiestoornis), die ontstaat door de inwerking van een 

lichamelijke factor: 

 

 Toxicon (endogeen of exogeen) 

 Beschadiging (degeneratie, ontsteking of trauma) 

 Anders 

 

Verschillende symptomen van een delier zijn een verlaagd bewustzijn, een wisselend toestandsbeeld, 

slaap-waakritmestoornissen en psychische verschijnselen (angst, wanen, hallucinaties, 

stemmingswisselingen). Ook kent een delirium een hoge mortaliteit. 

 

 Disfunctie door toxische invloeden 

o Exogeen, bijv. anticholinergica, corticosteroiden 

o Endogeen, bijv ontstekingsfactoren 

 Disfunctie door gebrek aan O2 en nutriënten 

 Disfunctie door degeneratie 

o Vasculaire schade 

o Chronisch progressieve neurologische aandoening 

 

Psychiatrische ziekten 

De belangrijkste psychiatrische ziekten worden veroorzaakt door een gebrek aan globaal gezien 3 

neurotransmitters (NA, 5HT en D). NA  Locus Coeruleus, Serotonine  Raphe Nuclei. 

 

 

 Angststoornissen 
o Noradrenaline 
o Serotonine 

 Depressie 
o Noradrenaline 
o Serotonine 

 Bipolaire stoornis 
o Dopamine 

 

 Psychose 
o Dopamine 
o Glutamaat 

 Verslaving 
o Dopamine 
o Glutamaat 
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De voorhersenen worden beïnvloed door: 

 Norepinefrine   Snelle verandering van activiteit 

 Serotonine  Rust en herstel 

 Dopamine  Lang volgehouden verhoogde activiteit 

 Acetylcholine  Scherpe verwerking van input  output 

 Histamine  Verhoogde werking van de cortex 

 

Angststoornissen 

Er zijn verschillende soorten angststoornissen. Ten eerste is er de algemene angststoornis, ten 

tweede de paniekstoornis, ten derde is er OCD, ten vierde de sociale fobie, ten vijfde de specifieke 

fobie en tenslotte is er nog het posttraumatisch stresssyndroom. 

Twee soorten depressie 

Men maakt onderscheid tussen twee soorten depressie, namelijk de angstige depressie en de 

bipolaire depressie. 

 Depressie als tobstoornis (angstige depressie) 

o Vooral veel negatieve verwachtingen 

o Grote overlap met de angststoornissen 

o Vooral een aangrijpingspunt voor serotonine (en NE) 

 Depressie als luststoornis (bipolaire depressie) 

o Vooral niets leuk vinden (anhedonie) 

o Vooral weinig ondernemen (eten, werken, seks) 

o Vooral een aangrijpingspunt voor dopamine (en NE) 

Manie 

Een manie is een ernstige stemmingsstoornis die wordt gekenmerkt door heftige 

gemoedsbewegingen. Ze gaat gepaard met overmatige vreugde, boosheid, hyperactiviteit en 

impulsiviteit en een sterke ongeremdheid in tal van psychische functies. Een manie is gewoonlijk een 

uiting van een bipolaire stoornis. Een lichte vorm van manie wordt hypomanie genoemd. Een manie 

wordt gekenmerkt door een verhoogde dopaminerge activiteit. Hierdoor ontstaat er in het 

cognitieve circuit gedachtenvluchten en in het motivationele circuit impulsiviteit, hyperactiviteit en 

ondernemingslust. Een manie is eigenlijk het tegenovergestelde van een bipolaire depressie: 

 

 Bipolaire depressie 
o Somber, hopeloos 
o Nergens plezier in 
o Energieverlies 
o Concentratieverlies 
o Besluiteloos 
o Schuldgevoel 
o Dag kruipt voorbij 
o Zelfmoordgedachten 

 

 Manie 
o Druk, druk, druk 
o Risicovol gedrag 
o Weinig slapen 
o Verhoogd afleidbaar 
o Gedachtenvlucht 
o Zelfoverschatting 
o Dag vliegt voorbij 
o Hyperassociativiteit 
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Dopamine en verslaving 

Het motivationele systeem zet een persoon aan tot gedrag dat uiteindelijk tot belong of verbetering 

leidt (voedsel of macht). Sommige middelen zijn in staat om dit beloningssysteem te kapen. Enkele 

voorbeelden hiervan zijn tabak, alcohol, cocaine en benzodiazepinen. 

 Hypermotivatie tot gedrag dat direct tot beloning leidt 

o Je gaat eten voor je honger hebt 

o Je gaat drinken voor je dorst hebt 

 Je moet in beweging komen voor je er last van krijgt 

o Je kunt dan nog beter presteren 

o Je komt minder gemakkelijk in grote moeilijkheden 

 Dit gedrag wordt gereguleerd door het beloningssysteem 

 

Geneesmiddelen van het CNS 

College 10 

 

Spierverslappers 

Spierverslappers zijn medicijnen die de functie van skeletspieren beïnvloeden en de spiertonus 

verlagen. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen neuromusculaire blokkers (NB) en 

spasmolytica. 

 

Curare wordt gebruikt in de amazone om dieren te verlammen en te doden. Het werkzame 

bestanddeel van curare is d-tubocurarine. (onderstaande 3 voorbeelden kennen!) 

 

Neuromusculaire blokkers werken door te interfereren met de 

transmissie bij de neuromusculaire eindplaat, maar hebben geen 

CNS activiteit (geladen moleculen passeren de BBB niet). NB’s 

imiteren acetylcholine, maar werken als antagonist en remmen 

daarmee de voortplanting van het actiepotentiaal. Er zijn twee 

typen NB’s, namelijk de alkaloïde en de steroïde soort. De steroide 

drugs hebben altijd 3 gekoppelde zesringen en 1 vijfring 

(pancuronium). De alkaloiden hebben allemaal een benzeenring, 

met daaraan een zesring met één stikstofatoom (cisatracurium).  
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Mode of action 

Neuromusculaire blokkers blokkeren de eindplaat functie door twee basismechanismen: 

 

 ACh antagonisten binden aan de receptor zodat ACh haar functie niet meer kan uitoefenen. 

Deze middelen worden de niet-depolariserende spierverslappers genoemd. 

 

 Een overmaat aan depolariserende ACh agonisten blokkeert (paradoxaal) de depolarisatie 

(succinylcholine). 

 

Wanneer deze middelen intraveneus worden toegediend zal er een snelle initiele distributie en een 

tragere eliminatie optreden. Zoals ik al eerder zei passeren deze drugs de BBB niet omdat zij positief 

geladen zijn (N geprotoneerd).  

 

Steroidale NB worden gemetaboliseerd tot 3 en 17 OH- derivaten. Omdat nierpatienten vaak een 

lage [cholesterinesterase] (NIET CHOLINEESTERASE) hebben zullen steroidale middelen bij hen langer 

werken. 

 

Farmacokinetiek 

In de afbeelding hiernaast staat MEC 

voor minimal effective concentration. 

Als men op het tentamen de volgende 

vraag stelt: Wanneer moet het 

geneesmiddel opnieuw worden 

toegediend? Dan is dat het punt van 

intersect tussen de concentratie en de 

MEC MINUS de onset time. 

 

 

Depolariserende spierverslappers 

Een bekende depolariserende spierverslapper is succinylcholine. Zij heeft 

een extreem korte werkingsduur door de snelle metabole hydrolyse 

(ester). 

 

Klinische farmacologie 

 Bepaalde anaesthetica en antibiotica verbeteren de potentie van NB’s, zodat de 

neuromusculaire juncties meer geblokkeerd zullen worden.  

 Bij oudere mensen zullen NB’s langer werken 

 Alleen niet-depolariserende spierverslappers kunnen worden geantagoniseerd. Dit komt 

omdat er bij depolariserende spierverslappers er een sterke downegulatie van de nicotinerge 

receptoren zal plaatsvinden. Men dient hier cholineesterase inhibitors zoals neostigminde of 

sugammadex (met een gamma-cyclodextrin cage, inner cage lipofyl, outer hydrofyl). 
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Gebruik 

Men gebruikt spierverslappers om tijdens operaties (intrathoracaal en intra-abdominal) de spieren te 

laten relaxeren. Daarnaast worden ze ook toegepast bij intubaties en bij patienten die niet meer 

zelfstandig kunnen ademhalen. Tenslotte kun je ze ook gebruiken bij patienten met vele convulsies. 

Spasmolytica 

Spasticiteit is een snelheidsafhankelijke overdreven weerstand die wordt veroorzaakt door een reflex 

via met name de peesreksensoren in een spier. Deze peesreksensoren registreren dat een spier plots 

langer wordt waarna, door middel van directe stimulatie, zenuwcellen in het ruggenmerg via een 

motorische zenuw zorgen dat de spier zich weer verkort. 

Baclofen 

Baclofen wordt gebruikt als agonist van GABAB. Het is ongeveer even actief 

als diazepam, alleen veroorzaakt baclofen minder sedatieve effecten. Op een 

gegeven moment zal er echter wel tolerantie optreden. 

Tizanidine 

Dit is een (presynaptische) alfa-2 receptor agonist. Stimulatie van deze receptor 

leidt tot een presynaptische remming van de afgifte van acetylcholine. 

Dantrolene 

Dantrole zorgt ervoor dat er minder Ca2+ wordt vrijgemaakt uit het 

sarcoplasmatisch reticulum. Het blokkeert de RyR. 

Botox 

Ook Botox is een spasmolyticum. Het zorgt ervoor dat vesicles niet 

meer kunnen docken aan het membraan, zodat ACh niet via exocytose kan worden afgegeven. Het 

heeft een hele lage LD50. 

Cyclobenzaprine 

Deze stof wordt gebruikt bij acute lokale spiersmasmen. Op internet staat dat het mechanisme 

onbekend is. In de sheets staat dat het een sterk antimuscarinerg effect heeft wat leidt tot sedatie, 

hallucinaties en verwarring. 
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Potentiele vragen college 10 

1. Draw and complete the following  scheme of the spinal cord aiming to  

show the action of the four  spasmolytic drugs tizanidine,  

benzodiazepines, dantrolene and  baclofen.  

2. Complete the scheme of a  neuromuscular junction  

3. Explain the muscle over brain  selectivity of nonpolarizing  

neuromuscular blocking agents  

4. What is botolinus toxin? What is  the producing organism? How is its  

molecular mode-of-action? What is  its use?  

5. How is spasticity characterized?  

6. How can neuromuscular blocking  be pharmacologically reversed?  

7. Name the following drugs:  

8. Name and define three main  descriptors of pharmacokinetics.  
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Geneesmiddelen van het CNS 

College 11 

 

Bewegingsstoornissen 

Bewegingsstoornissen worden vaak toegeschreven aan de basale ganglia. Echter zijn de exacte 

functies van de anatomische structuren nog niet volledig begrepen. 

 

 Tremor 

o Ritmische oscillerende bewegingen rond een gewricht 

 Chorea 

o Onwillekeurige spierschokken, onregelmatig en onvoorspelbaar 

 Tics 

o Plotselinge gecoördineerde (vaak repeterende) bewegingen. Deze kunnen vrijwillig 

onderdrukt worden. 

 

Parkinsonisme 

Hier treedt er stijfheid, beven, bradykinesie en een idiopatische 

houdingsinstabiliteit op. Het is een progressieve aandoening 

die een kleine genetische component heeft.  

 

Er zijn twee farmacologische strategieën om de effecten van de 

ziekte van Parkinson tegen te gaan. 

 

 Levodopa 

 Herstel van dopaminerge en cholinerge neuronen door 

anti-muscarinerge medicijnen (?) 

 

 

Levodopa 

Dopamine kan de BBB niet passeren. Levodopa kan dit wel, namelijk via de L-aminoacid transporter 

(LAT). Levodopa wordt vervolgens in het brein gemetaboliseerd tot DOPA, die aan de D1-D3 

receptoren kan binden. L-dopa is oraal beschikbaar, maar slechts 1-3% van de dosis komt uiteindelijk 

in de hersenen terecht. Dit komt omdat L-DOPA in de dunne darm moet concurreren met 

aminozuren uit de voeding en omdat het perifeer wordt omgezet tot dopamine door DOPA 

decarboxylase. Deze laatste reden bleek echter veel zwaarder te wegen aangezien er veel meer 

levodopa werd opgenomen wanneer er ook een decarboxylerings-remmer werd gegeven (carbidopa, 

zie afbeelding hieronder). 
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Probleem 

Een groot probleem bij het behandelen van Parkinson met levodopa is dat er grote fluctuaties in de 

respons kunnen optreden. Als een gevolg hiervan geeft men patienten met respons fluctuaties een 

intraduodenaal infuus. Ongeveer 1/3 van de patienten reageren goed en 2/3 minder goed (first 

responders).  

Dopamine receptor agonisten 

Een andere manier om Parkinson te behandelen is m.b.v. dopamine receptor antagonisten. Deze 

behandeling kan gunstig uitpakken door het feit dat er zeer selectieve dopamine receptor agonisten 

gemaakt kunnen worden.  In de colleges is niet gezegd welk subtype receptor nou het belangrijkst is 

in de behandeling van Parkinson. 

 Bromocriptine (D2) 

 Pergolide (D1 en D2, teruggetrokken) 

 Pramipexole (D3) 

 Ropinirole (D2) 

 Rotigotine pleister 
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Monoamine oxidase remmers (MAO-remmers) 

Het is ook mogelijk om de enzymen die dopamine afbreken te inhiberen om zo de [dopamine] te 

verhogen. Dit zijn voornamelijk MAO-A, MAO-B en COMT. 

 MAO-A metaboliseert DOPA en verschillende andere neurotransmitters 

 MAO-B metaboliseert DOPA selectief 

Selegiline is een MAO-B inhibitor en wordt gebruikt als een supplement bij andere Parkinson 

geneesmiddelen. 

Rasagiline is ook een MAO-B inhibitor en wordt voornamelijk gebruikt om de vroege symptomen van 

Parkinson te behandelen. 

 

 

 

 

 

 

COMT-remmers 

De remming van DOPA decarboxylase leidt (perifeer) tot de upregulatie van andere routers zoals 

COMT (zie afbeelding vorige pagina).  

Tolcapone en Entacapone verlengen de activiteit van levodopa door te voorkomen dat het perifeer 

minder afgebroken zal worden. 

Stalevo is een combinatie van levodopa, tolcapone en entapone. Dit is nuttig voor de controle bij 

responsfluctuaties en goedkoper dan de prijs van afzonderlijke componenten. 
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Apomorfine 

Dit is een sterke dopamine agonist. Het activeert zowel D1 als D2 receptoren. Het middel werd 

vroeger gebruikt om homoseksualiteit (en later erectiestoornissen) te behandelen. Het probleem van 

dit middel is dat je ervan gaat braken. Daarnaast krijg je erge blauwe plekken op de plek van injectie 

Amantadine 

Dit is eigenlijk een antiviraal middel met eigenschappen die bruikbaar zijn bij de behandeling van de 

ziekte van Parkinson. Het werkingsmechanisme is nog onduidelijk. Het werkt minder effectief van L-

DOPA, maar het heeft een gunstige invloed op verschillende symptomen. 

 

 

 

 

 

 

 

Antimuscarinerge drugs 

Deze drugs kunnen wel de tremor en de rigiditeit verlichten, maar niet de bradykinesie. Deze 

medicijnen worden door ouderen slecht verdragen. 

Overige procedures 

 

 Chirurgie  

o Diepe hersenstimulatie  

 Neuroprotectie  

o Experimentele benadering waaronder antioxidanten, co-enzym Q10, 

ontstekingsremmers  

 Gen Therapie  

o Voortdurende onderzoeken  

 Drug-induceerde Parkinson  

o MPTP werd gebruikt door drugs verslaafden om hun opioïde gewoonten  te 

ondersteunen  

o Vernietigt dopaminerge neuronen in de substantia nigra van de hersenen waardoor 

ernstige vormen van ziekte van Parkinson zich konden ontwikkelen  

o Mitochondriaal gif vernietigt complex I en remt oxidatieve fosforylering  
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Huntington 

De ziekte van Huntington of Huntingtons chorea (niet te verwarren met de Ziekte van Hutchinson) is 

een ongeneeslijke erfelijke aandoening die bepaalde delen van de hersenen aantast. De eerste 

symptomen openbaren zich meestal tussen het 35e en 45e levensjaar, maar kunnen ook eerder of 

later in het leven optreden. Zij uit zich onder andere in onwillekeurige (choreatische) bewegingen die 

langzaam verergeren, verstandelijke achteruitgang en een verscheidenheid van psychische 

symptomen. Het leidt tot zogenaamde CAG repeats. Gevolg: 

 GABA en glutaminezuur decarboxylase omlaag 

 Choline acetyltransferase omlaag 

 

Wilson’s disease 

De ziekte van Wilson is een zeldzame autosomaal recessief erfelijke 

aandoening waarbij de uitscheiding van koper via de gal verminderd is. 

Hierdoor worden langzamerhand vele organen vergiftigd, vooral de lever 

en de hersenen. Koper is een onmisbaar sporenelement, maar een teveel 

kan tot ernstige klachten leiden. Behandeling is Penicillamine, een 

chelator voor koper. S en O binden niet-covalent aan Cu. 

 

Potentiele vragen college 11 

1. Wat zijn de vier symptomatische kenmerken van de ziekte van Parkinson (PD)?  

2. L-DOPA wordt gebruikt bij de behandeling van Parkinson en gemetaboliseerd tot dopamine 

in de hersenen. Waarom kan dopamine niet direct worden gebruikt als medicatie?  

3. Leg uit waarom de dosis L-DOPA tot 75% gereduceerd kan worden can be  reduced by up to 

75% door gelijktijdige toediening van carbiDOPA.  

4. Naast het op hoog niveau houden van de concentratie van DOPA in de hersenen door het 

toedienen van L-DOPA: welke andere farmacologische strategieën bestaan er om Parkinson 

te behandelen? Geef minstens 3 voorbeelden van  dergelijke geneesmiddelen.  

5. Wat zijn de belangrijkste metabolische Pathways van dopamine?  

6. Propranolol wordt gebruikt om tremor te controleren/reguleren. Patiënten met welke 

symptomen mogen niet worden behandeld met P?  

7. Wat is de ziekte van Wilsons?  

8. Penicillamine wordt gebruikt om Wilsons ziekte te behandelen. Wat is de MOA (Mode-of-

Action) van PA? 
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Geneesmiddelen van het CNS 

College 12 

 

Alzheimer 

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Men verwacht dat in 2050 

één op de 85 mensen aan Alzheimer (zullen gaan) lijden. De ziekte is tot op heden niet te genezen, 

progressief en dodelijk. De ziekte van Alzheimer is niet leeftijd-gebonden. 

 

Alzheimer tast het gehele brein aan. Er zullen intracellulaire tangles, bestaande uit Tau-eiwitten en 

extracellulaire plaques, bestaande uit amyloide Aβ ontstaan. 

 

 Intracellulair   Tangles 

 Extracellulair  Plaques 

 

Hypotheses 

Er zijn op dit moment twee hypotheses die de oorzaak van de ziekte van Alzheimer proberen te 

beschrijven. 

 Cholinerge hypothse 

o Hierbij is er een tekort aan cholinerge neurotransmitters. Men denkt dit omdat er 

cholinerge tekorten zijn in het brein van patiënten in een vroeg stadium van 

Alzheimer. 

 

 Amyloide en Aβ hypothese 

o Hierbij zal er een onbalans ontstaan tussen de productie en de afbraak van 

amyloideiwitten. Hierdoor zal er accumulatie en aggregatie optreden wat uiteindelijk 

zal leiden tot oxidatieve stress, neuronale dysfunctie en uiteindelijk 

neurodegeneratie.  

 

Processen bij Alzheimer 

Er zijn enkele processen die optreden bij de ziekte van Alzheimer 

 Mitochondriale dysfunctie  

 Synthese van tau-eiwit en aggregatie  

 Synthese van amyloid ß (Ab) en secretie in de extracellulaire ruimte en plaquevorming 

 

ARICEPT 

Dit medicijn biedt verlichting aan patienten door de 

cognitieve status van milde tot matige 

Alzheimerpatienten te verbeteren (alleen 

symptoombestrijdend). Het draait de gevolgen van 

Alzheimer niet terug en het stopt de voortgang ook 

niet. 
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Namenda (links) 

Dit goedje lijkt erg op Amantadine (Parkinson). Het werkt op het glutaminerge systeem door het 

blokkeren van NMDA glu receptoren. 

Galanthamine (rechts) 

Hier is de docent niet verder op ingegaan. Wel zei hij dat het van een bepaalde plant komt (gewoon 

sneeuwklokje). Het is een acetylcholineestearse inhibitor 

 

 

 

 

 

Medicijnontwikkeling 

Men is nog bezig met het bekijken of cholineesteraseremmers mogelijk een rol kunnen spelen in de 

behandeling van Alzheimer. Daarnaast probeert men manieren te vinden om de secratase en 

aggregatie van eiwitten te remmen. Verder probeert men een manier te vinden om Aβ oligomeren te 

verwijderen en om de aggregatie van het Tau eiwit te inhiberen. Enzymen betrokken bij Alzheimer 

 Acetylcholineesterase 

 Secretase 

 

Mechanisme van acetylcholineesterase 
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Potentiele vragen college 12 

1. Teken het eenvoudige twee-staps mechanisme van de enzymatische hydrolyse van 

acetylcholine waarbij de belangrijkste aminozuren van Ache betrokken zijn.  

2. Wat zijn de belangrijkste veranderingen waargenomen in de hersenen van een Alzheimer-

patient, in tegenstelling tot normale hersenen?  

3. Wat zijn de twee huidige moleculaire hypothesen van de ziekte van Alzheimer?  

4. Volgens voorspellingen zal de ziekte van Alzheimer in 2050 veel voorkomen.  Welke 

verhouding:  

 

a. 1: 20  

b. 1:85  

c. 1:2000  

 

5. Huidige geneesmiddelen goedgekeurd voor Alzheimer zijn Galanthamine, Aricept,  en 

Namenda. Wat is hun moleculaire werking?  

6. Galanthamine is een natuurlijk product. Waar komt het vandaan?  

7. Amyloid b (Ab) formation and the occurrence of plaques in the extracellular neuron space 

are hallmarks of AD. Strategies exist to inhibit the key enzymes responsible for their 

formation. What are the names of those enzymes?  

 

Geneesmiddelen van het CNS 

College 13 

 

Schizofrenie 

Schizofrenie kan worden gezien als een psychose met een heldere waarneming, maar met een 

verstoring van het denken 

 

 Emotionele afstomping 

 Sociale isolatie 

 Gebrek aan motivatie 

 Storing bij herkenning 

 Depressie 

 

Tweelingstudies wijzen erop dat schizofrenie een zeer erfelijke ziekte is. Wat behandeling betreft zijn 

er twee typen medicijnen.  

 

 Eerste generatie medicijnen 

o Deze hebben extrapiramidale neveneffecten en binden vooral aan de D2 receptor. 

 

 Tweede generatie medicijnen 

o Deze drugs werken vooral door te binden aan de 5-HT2A receptor. 
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Ontstaan van Schizofrenie 

Er zijn doorgaans drie hypotheses over welke neurotransmitters een rol spelen in het ontstaan van 

Schizofrenie. De serotonine, dopamine en glutamaathypothese. 

 

Serotonine hypothese 

 

 De ontdekking van indool-hallocuinogenen (LSD, mecalline) wat serotonine (5-HT)-agonisten 

zijn, veroorzaakte een zoektocht naar endogene liganden (onbekend tot op heden) 

 5-HT2A inverse inhibition (blokkeert constitutieve activiteit van de receptor) is de 

belangrijkste mode of action van atypische antipsychotica zoals clozapine en quetiapine 

 5-HT2A veroorzaakt dopamine-afgifte in de hersenen; stimulatie van 5-HT2a depolariseert 

glutamaat neuronen en stabiliseert NMDA (post)-receptoren 

 

Dopamine hypothese 

Deze hypothese stelt dat schizofrenie vooral wordt veroorzaakt door een verhoogde dopaminerge 

activiteit in het limbische systeem. 

 

 Many antipsychotics (APs) block postsynaptic D2 rec in CNS  

 Drugs increasing DOPAminergic system aggravate S  

 Expression of DOPAminergic receptors in S patients increased and not treated by APs  

 Increased dopamine levels in S brains  

 Imaging studies showed increased stratial dopamine synthesis and release 

 

Glutamaat hypothese 

Hier komt het er op neer dat het malfunctioneren van NMDA receptoren op 

GABAerge neuronen leidt tot het ontstaan van schizofrenie.LY2140023 (zie 

afbeelding) leek te werken als een Glu agonist, maar kwam uiteindelijk niet door 

de klinische trails heen. 

Tricyclische antipsychotica (fenothiazinen, eerste generatie) 

Deze medicijnen zijn de oudste en goedkoopste antipsychotica (D2 blokken). 
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Tweede generatie antipsychotica 

Deze medicijnen werken vooral door de 5-HT2a receptor te blokkeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farmacokinetiek 

De meeste antipsychotica zijn oraal beschikbaar, maar worden onvolledig geabsorbeerd. Ook kennen 

zij een uitgebreid first-pass metabolisme, waardoor de drug in een hogere dosis moet worden 

toegediend. De meeste antipsychotica zijn hydrofoob en zijn dus in het bloed aan een eiwit 

gebonden (als het goed is snap je nu waarom je dit niet wil). Ook kennen antipsychotica een groot 

verdelingsvolume, waardoor de receptoren lang bezet blijven! 

Farmacodynamiek 

Antipsychotica werken voornamelijk door D2 receptoren te blokkeren (aspecifiek, dus ook alfa, 

histamine, 5-HT en muscarinereceptor blokkade). Antipsychotische effecten hangen dus samen met 

de D2 receptor en niet de D1 receptor.  

Antipsychotica hebben extrapiramidale bijwerkingen (EPS) geassocieerde met een hoge D2 potentie: 

Slaperigheid, rusteloosheid en acathisie. Andere neveneffecten: 

 Droge mond (M blokkering) 

 Erectie-problemen (alfa blokkering) 

 Parkinson syndroom (D blokkering) 

 Gewichtstoename (H & 5HT blokkering) 
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Indicaties 

Veel eerste generatie (D2 blokkers) hebben een braakwerend effect. 

 Schizofrenie 

 Bipolaire stoornis 

 Syndroom van Tourette 

 

Lithium voor bipolaire stoornissen 

Een bipolaire stoornis (manisch-depressieve ziekte) bestaat uit manische en depressieve episoden. 

Deze komen voor bij 1-3% van de volwassenen, meestal tussen het 30ste en het 50ste levensjaar. Deze 

personen hebben een verhoogd risico op suicide. De oorzaak is nog onbekend, maar men weet wel 

dat er familiaire predisposities voor zijn. 

Lithium onderdrukt inositol en 

glycogeen synthase kinase 3 (GSK-3). 

Hoewel lithium sterk op natrium lijkt, 

remt lithium de natriumuitwisseling. Het 

heeft dus verschillende effecten op IP3 

en DAG (gemaakt door PLC, Gq). 

Daarnaast zullen er bijwerkingen als 

polyurie en hypothyroidie optreden. 

Men denkt dat dit komt door het 

ontkoppelen van vasopressine en TSH-

receptoren. 

Bijwerkingen: 

 Cardiac: thioridazine abnormalities in T waves, some atypical QT prolongations  

 Neurological: Parkinson’s d. syndroms, akathisia with older APs (don’t treat with L-DOPA), 

seizure (with clozapine)  

 Metabolic and Endocrine: weight gain, hyperglycemia, hyperlipidaemia, hyperprolactinemia  

 

Potentiele vragen college 13 

1. Geef de kenmerken van een Bipolaire Stoornis. 

2. Wat is Wat is het belangrijkste farmacologische gebruik van Lithium? 

3. Welke chemische samenstelling van Li-zout wordt meestal gebruikt? 

4. Welke drie actuele hypothesen proberen de oorzaak Schizofrenie te verklaren? 

5. Leg uit: de Dopamine hypothese. 

6. De tricyclische antipsychotica vormen een oude en effectieve groep geneesmiddelen. Wat 

zijn de structurele (chemische) specifieke kenmerken van deze groep medicijnen? 

7. Waarom werken veel antipsychotica nog tot 6 maanden na de laatste inname? 

8. Wat is de belangrijkste receptor waarop antipsychotica zich richten? 

9. Wat zijn vaak voorkomende bijwerkingen van antipsychotica? 
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Geneesmiddelen van het CNS 

College 14 

 

Depressie 

Een depressieve stoornis, ook wel MDD (major depressive disorder) genoemd is een aandoening 

waarbij men minstens 2x per week depressieve gevoelens heeft en/of last heeft van intresseverlies. 

Symptomen: 

 

 Verlies van eetlust  

 Slaapstoornissen  

 Tekort aan energie en cognitie  

 Lifetime prevalentie van 17% in de VS  

 

Het heeft een oude pathofysiologie, maar men is er nog steeds niet helemaal over uit waardoor 

depressies nou eigenlijk optreden. Er zijn verschillende hypotheses: 

Neurotropische hypothese 

Hierbij spelen brain-derived neurotropic factoren (BDNF) een rol in de plasticiteit, veerkracht en 

neurogenese. Men heeft gevonden dat BDNF sterk verlaagd zijn in het geval van stress en pijn. 

Daarnaast heeft men gevonden dat bij een MDD het volume van de hippocampus met wel 5-10% 

verlaagd kan zijn. 

De hippocampus is van fundamenteel belang voor het reguleren van de hypothalamus-hypofyse-

bijnier- as (HPA-as) dit is belangrijk voor het contextuele geheugen.Wanneer men exogene BDNF in 

de hersenen van dieren brengt leidt dit tot antidepressieve effecten. 

Monoamine deficiëntie 

Hier gaat men ervan uit dat depressies gerelateerd zijn aan minder serotonine (5-HT), noradrenaline 

(NA) en dopamine (DA). 

 Reserpine behandeling (monoaminen ↓) => depressie ↑  

 Tryptofaan-vrij dieet (voorloper van 5-HT) => depressie ↑  

 Genetisch bewijs: Bij een verminderde upregulatie van 5HT transporter-gen onwikkelt MDD 

zich, upregulatie => meer stressbestendigheid  

 Alle belangrijke medicijnen voor MDD zijn van invloed op het monoamine systeem. 

Neuroendocriene factoren 

Depressies worden geassocieerd met hormonale afwijkingen van de HPA-as. Hierbij zijn [cortisol], 

[ACTH] en de [cortictroop releasing hormoon] verhoogd. Bij 25% van de MDD patienten is de 

schildklierfunctie ook ontregeld. Hierbij zijn de [thyroxine] verhoogd. Daarnaast zijn 

geslachtshormonen ook belangrijk bij de ontwikkeling van een depressie. Bij sommige vrouwen kan 

een oestrogeendeficientie een rol spelen bij postnatale depressies en in postmenopauzale periodes. 

Dit geldt ook voor testosteron bij mannen. 
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Selective serotonine re-uptake remmers 

Alle beschikbare antidepressiva verhogen monoamine  neurotransmissie door een van de 

verschillende mechanismen: remming van de serotonine transporter (SER), norepinefrine  

transporter (NET/NAT); enzymatische monoamine degradatie; binding aan pre-of postsynaptische 

receptoren (5-HT2) => cellulaire signaaltransductie en expressie / onderdrukking van selectieve 

eiwitten => voordelen en toxiciteit. 

Serotonine transporter (SERT) 

 12 transmembraan overspannende glycoproteïne uitgedrukt in de membranen van 

serotonerge neuronen  

 Extracellulaire serotonine conformatieveranderingen => serotonine, Na +, Cl-stroom in  

cellen  

 Intracellulaire K + binding leidt tot eigenlijke conformatie en afgifte van serotonine  

 Allostere SSRI blokkeert conformatieve activering van transporter  

 SSRI veel selectiever dan TCIs of SNRI  

 Functionele polymorfismen bestaan  

 Binding van SSRI's leiden tot tonicsche remming van dopamine-systeem. 

 

SSRI’s (selective serotonine reuptake inhibitor) 

Deze stoffen remmen de serotonine transporter (SERT), waardoor de 

[5-HT] in de synapsen verhoogt. Prozac is het meest populaire 

antidepressivum ooit.  

Fluoxetine (Prozac) 

Hoge affiniteit voor monoaminereceptoren maar affiniteit voor 

histamine ontbreekt. Wel affiniteit voor: Acetylcholine, a-adrenerge 

receptoren (zoals tricyclische antidepressiva).  

 

 

 

 Sertraline & Citalopram  zijn racemisch 

 Paroxetine & Fluvoxamine niet optisch actief 

 Bijwerkingen: Seksuele dysfunctie, stopzettingsyndroom  

  suiciderisico 
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SNRI’s (serotonine norepinephrine reuptake inhibitor) 

SNRI’s en tricyclische antidepressiva (TCA) hebben een dubbel werkingsmechanisme. Ze blokkeren 

namelijk de serotonine en noradrenaline reuptakemechanismen (SERT en NET). De NET 

monoaminetransporter is verantwoordelijk voor de Na-dependent reuptake van NA. Deze is 

structureel vergelijkbaar met de 5-HT transporter, echter heeft NET wel enige affiniteit voor 

dopamine. 

 SNRI’s zijn selectiever dan TCA’s 

Bijwerkingen: Droge mond, constipatie, hypnose, orthostatische effecten (hypotensie bij ouderen). 

 

        

 

 

  

  

  

  

  

 

Venlafaxine heeft ook een metaboliet waarbij de methoxygroep is vervangen door een 

hydroxygroep. Dit metaboliet heet desvenlafaxine en is ook actief als SNRI. Milnacipran blokkeert 

SERT en NET in een verhouding van 1:3. Deze middelen worden gebruikt bij depressie, 

pijnstoornissen en gegeneraliseerde angststoornissen. 

 

Tricyclische antidepressiva  

TCA’s en SNRI’s fungeren beiden als een blokker van zowel NAT als SERT. TCA’s zijn echter “dirty” 

omdat ze meerdere affiniteiten hebben voor andere receptoren. Ze bevatten allemaal een 6-7-6 

structuur (6=benzeen). Ze worden niet meer gebruikt door letaliteit t.g.v. overdosis. 

 7-ring met 1 stikstof (N)   Azepine 

 7-ring met 2 stikstoffen (N)   Diazepin 
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5-HT2 antagonisten 

 5-HT receptors zijn G-eiwit gekoppelde receptoren (GPCR's) en ligand-gated ionkanalen 

(LGICs) in het centrale en perifere zenuwstelsel  

 Prikkelende en remmende neurotransmissie door het doen vrijkomen van vele 

neurotranmitters en hormonen  

 Veel subtypes (3 LGIC), zelfs voor 2-HT2 drie subtypes AC  

 Invloedsprocessen: agressie, angst, honger, cognitie, leren, geheugen, stemming, 

misselijkheid, slaap, en thermoregulatie  

 Geneesmiddelen die werken op 5-HT-receptoren: antidepressiva, antipsychotica, 

eetlustremmers, anti-braakmiddelen, gastroprokinetische middelen, antimigraine-middelen, 

hallucinogenen, en entactogenen  

 5-HT2 receptoren zijn belangrijk voor o.a. regeling van de emoties  

 Antagonisten anti-angstmiddelen, anti-psychotica, anti-depressiva  

 Agonist hallcinogene en anxiogene middelen (LSD, mescaline) 

Deze 5-HT2 antagonisten werken op 5HT2 receptoren en voorkomen de binding van 5-HT aan de 

receptor. Deze worden echter verdrongen door SSRI’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beiden vormen m-chlorophenylpiperazine metaboliten na cleavage bij de tweede N van rechts. 

Trazodone wordt ook gebruikt als slaapmiddel. 

 

Buspropion 

Deze stof zorgt voor een presynaptische afgifte van catacholaminen (Tyr 

afgeleid), maar heeft geen invloed op het serotonerge systeem. 

Tetra (4)- en monocyclische (1) AD’s 

Hieronder vallen Bupropion, Mirtazapine, Amoxapine en Maprotiline. In het college werd gezegd dat 

Mirtazapine op heel veel verschillende receptoren werkt (5HTA/B/C, alfa). Ze hebben of 4 ringen, of 

1 ring. 
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MAO-remmers 

Deze remmers blokkeren MAO waardoor de [monoaminen] zal stijgen. Het was de eerste moderne 

klas antidepressiva ’s, maar worden nu nog zelden gebruikt door hun tox en hun soms dodelijke 

voedsel- en geneesmiddelinteracties. 

  

 MOA-A  

o Aanwezig in dopaminerge en norephrinergec neuronen in de hersenen, darm, 

placenta en de lever  

o Substraat (nor) adrenaline, serotonine, tryptamine, dopamine  

 MOA-B  

o Aanwezig in sertoninergic en histaminerge neuronen in de hersenen, de lever, 

bloedplaatjes  

o Substraat tyramine en fenylethylamine, tryptamine, dopamine  

 

 

Farmacokinetiek 

 Snelle orale opname, piekplasmaniveau bij 2-3 uur sterke binding aan plasma-eiwitten, 

levermetabolisme, renale clearance  

 SSRIs  

o Fluoxetine => Nor-fluoxetine heeft langste t1/2 van alle SSRI's  

o Krachtige CYP2D6-remmer => drug-drug interactie  

 TCAs  

o Zeer hoge t ½ , eenmaal daags gedoseerd, ‘s nachts vanwege sederende effecten  

o Seconde amine TCA's hebben lineaire kinetisch - en dus breed therapeutisch venster  

 MAOI  

o Uitgebreid first-pass metabolisme, vorm goed opneembare voor maagdarmkanaal  

o Remmen MAO in de darm (=> Tyramine druk effecten), transdermale en sublinguale 

formuleringen beschikbaar voor Selegiline  
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Bijwerkingen 

Alle anti-DA: verhoogd risico op zelfmoord bij patiënten jonger dan 25 jaar. Vrijwel alle 

antidepressiva hebben drug-drug interacties. Het is dus heel belangrijk om daar rekening mee te 

houden. Wel is het zo dat MAO inhibitors meer drug drug interactions hebben dan TCA’s. 

 SSRI's: Misselijkheid, Maag-darm-kanaal overstuur, diarree, verlies van libido, hoofdpijn, 

slapeloosheid  

 

 SNRI en TCA: als SSRI's en verhoogde bloeddruk, angst, droge mond, constipatie, 

urineretentie, gewichtstoename  

 

 5-HT2: Sedatie, maag-darm-kanaal, (trazadon veroorzaakt zelden priapisme), dosis-

gerelateerde orthostatische hypotensie  

 

 4 - en 1-cycli: soms Parkinson-syndroom, zelden kalmerend, convulsiesi, slapeloosheid  

 

 MOA: orthostatische hypotensie en gewichtstoename, uiterst ernstige seksuele stoornissen 

(anorgasmie onomkeerbaar, amfetamine-achtig (rusteloosheid) en ontwekking bij 

plotselinge onthouding 

 

Potentiele vragen college 14 

1. Wat zijn de symptomen een Depressieve Stoornis (MDD)?  

2. Benoem de monoamine en neurothrophische hypothese van depressie.  

3. Leg uit: de moleculaire farmacologische interventiestrategieën (> = 4) die worden gebruikt 

om de synaptische concentraties van monoamine neurotransmitters te verhogen en 

daarmee de depressie te behandelelen.  

4. Welke monoamine neurotransmitter speelt een bellangrijke rol bij depressies?  

5. Markeer de juiste verklaringen voor de serotonine transporter (SERT)  

 

a. SERT is een GPCR  

b. SERT is een 12 membraanoverspannende glycoproteïne  

c. Extracellulaire serotonine leidt tot vormveranderingen en daardoor tot serotonine, 

Na +, Cl-stroom in cellen  

d. Intracellulaire Li + binding aan SERT leidt tot originele conformatie en afgifte van 

serotonine  

e. SSRI‘s blokkeren allosterisch een conformatieve activering van de transporter  

 

6. Welke klassen van monoamine neurotransmissie regulerende antidepressants  bestaan er?  

7. Wat zijn typische bijwerkingen van Monoamine-oxidase-remmers (MOAI)?  

8. Wat de de naam van het verkochte en meest populaire atidepressivum? Tot welke klasse van 

antidepressiva behoort het? What is de mode-of-action? 
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Geneesmiddelen van het CNS 

College 15 

 

Opioïden 

Opioiden zijn de oudste groep analgetica die men kent. Ze werken op de mu, delta en kappa 

receptoren waardoor zij analgetische effecten hebben. 

 

 CNS effects  

o Analgesia, euphoria, sedation, respiratory depression, cough suppression, miosis, 

truncal rigidity, nausea & vomiting, temperature  

 Peripheral effects  

o Cardiovascular, GI, biliary tract, renal, uterus, neuroendocrine, pruritus  

 

Morfine 

Morfine is veruit de bekenste opioid. Het is een volle agonist van de mu receptor. 

 

Codeine 

Codeine werkt ook op de mu receptor alleen is het een partiele agonist. Het werkt ook op de delta en 

kappa receptor. 

 

Naloxone 

Dit is een belangrijke stof. Naloxone is geen agonist, maar een antagonist van de mu receptor. Dit 

betekent dat het kan worden gebruikt bij de behandeling van patienten met een opioid overdosis. 

Het heeft echter wel een lagere T1/2 waardoor het vaker moet worden toegediend (of via IV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endogene opioiden (peptiden) 

Wij maken zelf ook opioiden aan (dat is de reden waarom we receptoren hebben). Er zijn 3 soorten: 

 Endorphins  

o β-Endorphin is a cleavage product of pro-opiomelanocortin (POMC), which is also the 

precursor hormone for adrenocorticotrophic hormone (ACTH)  

 Enkephalin (Met and Leu)  

o Tyr-Gly-Gly-Phe-Met  

o Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu  

 Dynorphins  
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Receptorselectiviteit 

 mu-opioid receptor:  

o Endorphins > enkephalins> dynorphins  

o Supra- and spinal analgesia, sedation, inhibit respiration, slowing GI transit, mod. 

hormone and NT release  

 Delta-opioid receptor:  

o Enkephalins > endorphins ~ dynorphins  

o Supra- and spinal analgesia, mod. hormone and NT release  

 Kappa-opioid receptor:  

o Dynorphins >> endorphins ~ enkephalins  

o Supra- and spinal analgesia, psychotomimetic effects, slowing GI transit  

 

Farmacokinetiek 

De absorptie kan zowel oraal, intramusculair, intravenous, subcutaan, nasaal en transdermaal. Ze 

worden meestal gemetaboliseerd (fase II, gluconorides) en esters worden gehydrolyseerd (heroine 

en remifentanil). Je moet onthouden dat compounds na fase I reacties vaak nog actief zijn, maar na 

fase II reacties zijn ze vaak te groot geworden. Bij opioiden is dit niet perse het geval. 

Farmacodynamiek 

Opioiden targetten GPCR’s in het brein en in het 

ruggenmerg. Er bestaan verschillende receptor 

subtypen met elk verschillende farmacologische 

effecten. 

De mu receptor zorgt ervoor dat calciumkanalen 

(presynaptisch) inactief worden, waardoor er 

minder exocytose zal plaatsvinden. Daarnaast 

opent het postsynaptische kaliumkanalen 

waardoor er de synapsoverdracht niet meer plaats 

kan vinden (hyperpolarisatie). DUS 

TWEEMANIEREN. 

Opioide analgetica inhiberen dus de release van 

neurotransmitters van afferente neuronen, 

waardoor de pijnprikkel niet kan worden verspreid. 

Ze veroorzaken hierdoor een lokaal analgetisch 

effect zonder bijwerkingen  wanneer zij in het 

ruggenmerg worden geinjecteerd. 
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Selectieve opioiden 

Omdat de meeste opioiden aan meerdere receptoren binden is het wenselijk om selectieve opioiden 

te ontwikkelen.  

Omdat opioiden agonisten zijn zal er naar verloop van tijd tolerantie optreden t.g.v. receptor-

uncoupling/internalisatie. Daarnaast zal de patient afhankelijk worden van het medicijn.  

 

Gebruik 

 Severe constant pain management (cancer, terminal illness)  

o Consider sustained release forms (MSContin, fentanyl patch)  

o Obstetric labor  

o Iv morphine for acute pulmonary edema associated with left ventricular heart failure  

o Cough suppression at low doses  

o Diarrhea control  

o Shivering  

o Premedication during anesthesia  

 

 Alternative administration routes  

o Rectal suppository  

o Transdermal patch  

o Intranasal  

o Buccal transmucosal  

o Patient-controlled analgesia (PCA) in postoperative pain control 

Toxiciteit 

Zoals ik al zei zal er na verloop van tijd tolerantie optreden. Deze tolerantie is compound dependant. 

Ook zal er crosstolerantie optreden, waarbij ook andere receptors worden uncoupled en 

geinternaliseerd worden. Symptomen hiervan zijn hyperthermie, diarree, braken, rillen en angst. Een 

overdosis zal vrijwel altijd worden behandeld met naloxone (IV). 

Phenanthrenes en phenylhetylamines 

In het college werd er onderscheid gemaakt tussen drie typen opioiden: Phenanthrenes, 

phenylheptylamines (7 C-atomen) en phenylpiperidines (synthetisch). 

Phenanthrenes zijn stoffen met 3 aanééngekoppelde zesringen (aromatisch of alifatisch). 

Voorbeelden hiervan zijn: 

 Morfine (sterke agonist) 

 Heroine (sterke agonist) 

 Codeine (milde agonist 
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Methadone 

Phenylhetylamines (Methadone) kunnen op verschillende manieren worden 

toegediend. Deze stoffen zijn mu-receptor agonisten en NMDA & monoaminerge 

reuptake inhibitors. Methadon wordt veel gebruikt om opioidmisbruik te 

behandelen. Echter plegen er elk jaar ongeveer 5000 mensen zelfmoord met 

methadone (in Amerika). Methadon is goedkoper om te maken dan heroin 

waardoor dit vaak de compound of choice is bij de behandeling van verslavingen.  

 

Tramadol 

Tramadol is een zwakke mu receptor agonist. Maar belangrijker: Het is een 

serotonine reuptake inhibitor. Het wordt gebruikt als een adjunct bij de 

behandeling van chronische pijn. 

Potentiele vragen college 15 

1. What are the main receptors for opioid analgesics? 

2. What is the compound of choice to treat opioid overdoses.  

3. Name each two morphine derived opioids and synthetic opioids.  

4. Name five symptoms of opioid dependence.  

5. What share the two unrelated opioids heroine and remifentanil in terms of metabolism? 

6. Tramadol is used as a n adjunct in pain treatment. It does not work via opiod receptor 

binding. What is its mode of action? 

 

Geneesmiddelen van het CNS 

College 16 

Geneesmiddelmisbruik 

Dit college ging over het misbruik van verschillende farmaca. Dit zijn medicijnen die vaak niet 

medisch goedgekeurd zijn, die vaak gevoelens als euforie veroorzaken en de perceptie kunnen 

veranderen. Deze drugs induceren adaptieve veranderingen in het brein waardoor op ten duur 

verslaving/afhankelijkheid zal optreden. 

 Afhankelijkheid   Fysiologisch 

 Verslaving   Psychisch  

Al deze genotsmiddelen hebben één ding gemeen: Ze verhogen de [Dopamine]. 

Opioiden 

Opioiden als morfine, heroine, codeine, oxycodone en meperidine worden vaak als genotsmiddelen 

gebruikt doordat ze aan de mu/delta/kappa receptoren binden. Codeine wordt vaak gebruikt om 

afkickverschijnselen te verzachten. Heroine wordt direct gehydrolyseerd tot morfine in het lichaam. 
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Cannabinoids 

Cannabinoïden binden aan de CB1 receptor.  Het lichaam maakt zelf twee (endogene) cannabinoids 

namelijk 2-AG (afgeleid van archidonzuur) en anandamide. Deze endogene liganden worden 

gereleased van het postsynaptische membraan en binden aan de presynaptische CB1 receptor 

waardoor de release van glutamaat geinhibeerd 

wordt. Het zit ook in drugs zoals 

marijuana/cannabis. De bekendste exogene 

cannabinoiden zijn: 

 Cannabinol 

o Zakke agonist van CB1 receptor, sterke CB2 receptor agonist 

 Tetrahydrocannabinol (THC) 

o Partiele CB1/2 agonist (CB1>CB2) 

GHB 

Dit is een natuurlijk endogen product wat voorkomt in wijn, fruit en dieren, Het is 

een general anaestheticum wat bindt aan de GABAb (en a) receptor. GHB heeft geen 

effecten in GABAb k/o muizen. 

LSD, Mescaline en Psilocybin 

LSD is een semisynthetisch alkaloid. Het is niet verslavend en niet toxisch en 

veroorzaakt hallucinaties. Het bindt aan de 5HT2a, dopamine en adrenoreceptoren 

Mescaline en Psilocybin zijn allebei natuurlijke compounds die aan de 5HT2a receptor 

(en dopaminereceptor) binden. 

Nicotine 

Dit is een alkaloid van de tobacco familie. Het is een vrij selectieve nAChR agonist. 

Het kan helpen bij de behandeling van Alzheimer. De belonende effecten worden 

veroorzaakt door de afgifte van dopamine in de prefrontale cortex en de nucleus 

accumbens. Behandeling: Bupropion.  

Benzodiazepines en alcohol 

Zie vorige colleges. 

 

Ketamine & Phencyclidine 

Deze medicijnen zijn ontwikkeld en worden gebruikt als anaesthetica. Het zijn NMDA antagonisten.  

Inhalants 

 Nitraten (erectie) 

 Ketonen 

 Hydrocarbons 

 Glue 
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Amfetaminen 

Dit zijn performance enhancing drugs die gebruikt worden door studenten piloten in de tweede 

wereldoorlog. 

Ze zorgen ervoor dat catecholaminen worden afgegeven (dopamine en noradrenaline). Amfetamine 

is een substraat voor DAT (dopamine transporter) en het inhibeert de intracellulaire vulling van 

vesicles door VMAT waardoor dopamine via de DAT de cel uit wordt gepompt. Dit werkt dus anders 

dan cocaine! 

 

 

 

 

Ecstasy (MDMA) 

Dit is een illegale drug die vaak gevoelens van euforie en intimiteit 

opwekt en angst gevoelens laat verdwijnen. Er zijn wel honderd 

verschillende soorten die allemaal weer een andere 

farmacokinetiek/dynamiek hebben. Wel werken ze allemaal op de 

serotonine transporter (SERT). 

 

Potentiele vragen college 16 

1. What is the general structure of an amphetamine?  

2. What compound classes are used as inhalant narcotic illegal drugs?  

3. Mescaline and Psilocybin are both psychodelic drugs and have a common origin, which?  

4. Explain the reward system in the brain leading to addiction.  

5. Name two endogenous ligands binding to the cannabinoid receptor type 1.  

6. Which drugs class bind to the same receptor?  

 


