
Farmacokinetiek en toxicokinetiek 

 
Bij farmacokinetiek kan het geneesmiddel op verschillende manieren gedistribueerd worden, 

namelijk via een één compartiment kinetiek of via twee compartimenten kinetiek. Bij één 

compartiment verdeelt het geneesmiddel zich alleen over het centrale compartiment, de 

circulatie. Geneesmiddelen met een één compartimentenkinetiek kennen een snelle distributie 

en hebben een klein verdelingsvolume. Bij twee compartimenten is er een distributie tussen 

de circulatie en het weefsel. Geneesmiddelen met een twee compartimentenkinetiek hebben 

een grote distributie en dus ook en groot verdelingsvolume. Bij twee compartimentenkinetiek 

kan redistributie optreden. Wanneer de plasmaconcentratie wordt verlaagd, vindt er via 

passieve diffusie redistributie plaats van het geneesmiddel van het weefsel naar de circulatie. 

Organen zijn echter verzadigbaar in hun capaciteit.  

 

Farmacokinetiek beschrijft de processen waaraan een werkzame stof in het lichaam wordt 

onderworpen, zoals absorptie, distributie, metabolisme en eliminatie (ADME).  

 

De farmacokinetiek wordt bekeken in de (pre-)klinische fasen van het 

geneesmiddelonderzoek:” 

- Pre-klinische fase: onderzoek op dieren. Aan de hand van de doseringen gegeven in 

dieren, wordt er met een factor berekend wat de dosering voor mensen is; 

- Fase 1:   onderzoek op een kleine groep gezonde vrijwilligers. In dit 

onderzoek zijn de meeste risico’s, omdat het effect van het middel op mensen niet 

zeker is; 

- Fase 2:   onderzoek op een kleine groep patiënten; 

- Fase 3:   onderzoek op een grote groep randomised controlled; 

- Fase 4:   post-marketing onderzoek. 

 

Er wordt wel gekeken naar de toxiciteit van het geneesmiddel, maar er wordt nooit een te 

hoge dosering gegeven om te kijken naar de effecten. Dit is niet ethisch. De enige informatie 

dat bekend is over intoxicaties zijn case reports, gemaakt in het ziekenhuis.  

 

Er zijn twee typen intoxicaties: 

- Overdosering, expres of per ongeluk. De belangrijkste oorzaken zijn verkeerde 

voorschrijving van artsen, verkeerde preparaten; 

- Reductie van klaring door nier- of leverfalen of geneesmiddelinteracties. 

 

Het effect is afhankelijk van de plasmaconcentratie en deze concentratie verschilt per 

geneesmiddel. Er wordt altijd gekeken naar de plasmaconcentratie en niet naar de concentratie 

in het weefsel. 

 

Absorptie 

Er zijn verschillende parameters die de absorptie van een geneesmiddel bepalen: 

- De snelheid van absorptie; 

- De mate van absorptie. 

De absorptie bepaalt uiteindelijk de biologische beschikbaarheid, samen met het first pass 

effect. 

 

Distributie 

De mate van distributie is afhankelijk van: 

- Eiwitbinding; 



- Snelheid; 

- Verdelingsvolume. 

 

Metabolisme 

De metabolisme kan in verschillende organen en weefsels plaatsvinden: 

- Lever. In de lever zijn veel verschillende enzymen die geneesmiddelen kunnen 

omzetten naar beter oplosbare verbindingen. Dit kan soms leiden tot verhoogde 

toxiciteit. VB: glucuronidering, sulfatering, CYP-enzymen. 

- Nieren. In de proximale tubulus bevinden zich enzymen die sommige geneesmiddelen 

kunnen omzetten. 

- Darmen. In de darmen zitten veel enzymen en bacteriën die geneesmiddelen kunnen 

metaboliseren. Deze enzymen zorgen er vaak voor dat het geneesmiddel in de entero-

hepatische circulatie komt. 

- Overige organen en weefsels. 

 

Eliminatie 

Geneesmiddelen kunnen via verschillende wegen geëlimineerd worden: 

- Nieren. Via de nieren worden meestal de water-oplosbare geneesmiddelen 

uitgescheiden; 

- Lever. Sommige geneesmiddelen worden in de lever gemetaboliseerd en vervolgens 

afgevoerd naar het gal. Uiteindelijk wordt het geneesmiddel via de feces uitgescheiden; 

- Longen. Sommige geneesmiddelen worden uitgeademd; 

- Huid. Sommige geneesmiddelen worden uitgescheiden via zweet. 

 

Bij een intoxicatie kan de farmacokinetiek heel anders zijn dan tijdens klinische tests naar 

voren is gekomen. Sommige geneesmiddelen zullen bij een overdosering samenklonteren in 

de darmen en een plakkerige massa vormen. Hierdoor wordt de absorptie sterk vertraagd. VB: 

Carbamazepine. Bij een overdosering kan het dagen duren, voordat de symptomen van een 

intoxicatie optreden. 

 

Absorptie 

De mate en snelheid van absorptie kan vertragen door: 

- Langzame desintegratie van het geneesmiddel; 

- Anticholinerge eigenschappen van het geneesmiddel in overdosis  interacties. 

 

De biologische beschikbaarheid kan verhoogd worden door verzadiging van bepaalde pompen 

in de darmen. P-glycoprotein efflux pompen zijn pompen die vreemde stoffen na diffusie 

weer terug de darmen in pompen. Wanneer deze pompen verzadigd raken, zal er meer 

geneesmiddel opgenomen worden in de darmcellen en wordt de biologische beschikbaarheid 

verhoogd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij verapamil en combinaties van bepaalde 

geneesmiddelen. 

De biologische beschikbaarheid kan ook verhoogd worden wanneer er minder metabolisme in 

de darmen plaatsvindt, door verzadiging van de darmenzymen, zoals CYP3A4. Dit enzym 

wordt ook geïnhibeerd door grapefruit, waardoor de uiteindelijk plasmaconcentraties hoger 

zijn dan verwacht.  

Het first pass effect kan ook verzadigd raken, wanneer CYP-enzymen in de lever verzadigen. 

Voorbeelden zijn CYP2D6 en CYP1A2. 

 

Wanneer het geneesmiddel in de circulatie komt, kan het gedistribueerd worden via 

eiwitbinding of als vrij geneesmiddel. De mate van transport in de circulatie is onbeperkt, 



maar de eiwitbinding heeft wel een maximale capaciteit. Wanneer de capaciteit bereikt is, zal 

er meer vrij geneesmiddel in het bloed voorkomen, waardoor het effect verhoogd wordt. Dit is 

het geval bij een valproïnezuur intoxicatie.  

 

De mate van eiwitbinding maakt ook uit voor de optie tot dialyseren. Wanneer 90% van het 

geneesmiddel eiwitgebonden is, heeft dialyse geen zin, omdat het eiwitcomplex niet 

gedialyseerd kan worden. Bij een intoxicatie waarbij de concentratie vrij geneesmiddel 

toeneemt kan wel dialyse uitgevoerd worden, totdat de plasmaconcentraties zijn gedaald en de 

eiwitbinding weer is toegenomen.  

De eiwitbinding kan beïnvloed worden door de pH van het bloed. De pH kan de 

ionisatiegraad van het geneesmiddel beïnvloeden. Geïoniseerde geneesmiddelen zullen niet 

aan het eiwit binden, waardoor er meer vrij geneesmiddel in het bloed voorkomt. Door hoge 

CO2 spiegels in het bloed daalt de pH. Dit komt voor bij een verlaagde ademhaling. Bij een 

lage pH zal de toxiciteit van een stof dus toenemen. De pH kan omhoog gebracht worden door 

zuurstof (O2) met natriumcarbonaat (NaCO3
-
) toe te dienen.  

Wanneer er meer vrij geneesmiddel in het bloed is, zal de klaring van het geneesmiddel ook 

toenemen. Toch moet de pH eerst omhoog gebracht worden, om de directe schadelijke 

effecten te voorkomen. 

 

Intoxicaties hebben zelfden effect op het verdelingsvolume van een geneesmiddel, behalve bij 

intoxicaties van geneesmiddelen die zorgen voor hypotensie. Hierdoor wordt het volume 

verkleind. VB: procainamide (anti-arrhythmicum). Dit geneesmiddel zorgt voor hypotensie 

waarbij vaten dichtgaan, zodat de bloeddruk in de belangrijkste organen op peil blijft. Dit 

zorgt ervoor dat het totale volume in het lichaam kleiner wordt. 

 

De Cmax bij een acute intoxicatie (single dose) kan bepaald worden met de volgende formule: 

 

𝐶𝑚𝑎𝑥 =  
𝐹 ∗ 𝐷

𝑉𝑑
 

 

Hierin is F de biologische beschikbaarheid, D de dosering en Vd het verdelingsvolume.  

 

Sommige intoxicaties vinden plaats bij patiënten die het geneesmiddel al slikken. Dit betekent 

dat er al een steady state is en dat de maximale concentratie op een andere manier berekend 

moet worden: 

 

𝐶𝑠𝑠 = (
𝐹 ∗ 𝐷

𝑉𝑑
) ∗ 1,44 ∗  

𝑇1/2

𝑇
 

 

Hierin is T1/2 de halfwaardetijd van het geneesmiddel en T de tijd waarop het monster 

genomen is. Bij drug-drug interactie en bij orgaanfalen kan de halfwaardetijd van het 

geneesmiddel sterk toenemen. Daarnaast zal ook bij verzadiging een verlenging van de 

halfwaardetijd plaatsvinden. Bij intoxicatie is meestal de halfwaardetijd groter dan bij 

normale dosering. Daarom is de halfwaardetijd een voorspellende factor bij de prognose van 

de gezondheid van de patiënt.  

 

Soms zegt de plasmaconcentratie van een geneesmiddel niets. Bij bepaalde geneesmiddelen, 

zoals Lithium, vindt er sterke distributie naar overig weefsel plaats. Lithium bindt 

bijvoorbeeld aan rode bloedcellen, waardoor de spiegel niet gemeten wordt in de analyse, 



maar de patiënt wel ernstig ziek is. Bij de bepaling van de serumconcentratie wordt de 

concentratie Lithium wel meegenomen. De redistributie van Lithium is erg traag, waardoor er 

een behandeling gestart moet worden met continue dialyse.  

 

In de lever vindt fase I en fase II metabolisme plaats. Fase I is de functionalisatie-reactie, 

waarbij er een reactie met het geneesmiddel plaatsvindt zodat het onwerkzaam wordt. Dit kan 

door oxidatie, reductie of hydrolyse. Fase II is de conjugatie-reactie, waarbij het metaboliet 

meer wateroplosbaar wordt en het via de nieren uitgescheiden kan worden. Fase II 

metabolisme is vooral snel verzadigbaar, omdat het substraat uitgeput kan raken. Dit gebeurt 

bijvoorbeeld bij een paracetamol intoxicatie. Paracetamol wordt geconjugeerd met sulfaat en 

glucuronide, maar bij een intoxicatie raken sulfaat en glucuronide uitgeput, waardoor er meer 

toxisch metaboliet wordt gevormd.  

Bij fase I metabolisme kunnen enzymen verzadigd raken of geïnhibeerd worden. Daarnaast 

kan een geneesmiddel een enzym ook induceren, waardoor het metabolisme toeneemt.  

De verzadiging of inhibtie van CYP-enzymen is een 0
e
 orde kinetiek, met de formule –dC/dT 

= Vmax (=helling). De inhibitie van fase II metabolisme is een 1
e
 orde kinetiek, met de 

formule –dC/dT = Vmax/Km * C.  

 

Bij kinderen, ouderen en zwangeren is de activiteit van het metabolisme vaak veranderd. Bij 

zwangere vrouwen kan het metabolisme erg afnemen of toenemen en direct na het baren van 

het kind weer normaliseren. Wanneer de dosering van het geneesmiddel hier niet op wordt 

afgestemd, kan er intoxicatie optreden.  

 

Bij enzymverzadiging neemt de klaring van het geneesmiddel toe.  

 

Eliminatie in de nieren vindt op verschillende plekken plaats: 

- Glomerulaire filtratie. Dit vindt plaats via passief transport over het membraan. Het 

transport is niet verzadigbaar en is afhankelijk van de bloedflow en de cardiac output. 

Het gebruik van NSAID’s kan de glomerulaire filtratie doen afnemen. 

- Tubulaire secretie. Dit vindt plaats via actief transport met verschillende pompen, 

voornamelijk via p-GP. De eliminatie kan hier wel verzadigen, omdat de capaciteit 

van de pompen beperkt is of interacties kan geven. Lithium wordt via de K
+
/Na

+
-pomp 

uitgescheiden. Bij een overdosering van Lithium kan zout ervoor zorgen dat er meer 

Lithium wordt uitgescheiden.   

- Tubulaire resorptie. Ook hier vindt actief transport plaats van stoffen die in het 

lichaam moeten blijven. Ook hier kunnen interacties optreden. 

 

Geneesmiddelen kunnen ook via gal uitgescheiden worden. Hierbij gaat het voornamelijk om 

geconjugeerde geneesmiddelen uit de fase II metabolisme. In de darmen kunnen deze 

geneesmiddelen gedeconjugeerd worden en opnieuw opgenomen worden (entero-hepatische 

circulatie). Dit gebeurt bijvoorbeeld dor CYP3A4 in de darmen. Bij geneesmiddelen die via 

gal uitgescheiden worden en eventueel heropgenomen worden, kan actieve kool toegediend 

worden. 

 

Bij eliminatie via de longen gaat het vooral om vluchtige geneesmiddelen die uitgeademd 

kunnen worden. Deze geneesmiddelen hebben vaak een sterke geur. 

Bij eliminatie via de huid worden geneesmiddelen uitgezweet. Deze geneesmiddelen hebben 

vaak een sterke smaak. 

Beide eliminatieroutes zijn geen significante routes. 

  



Analytische methoden in de toxicologie 

 
Er zijn verschillende methoden om geneesmiddelbepalingen te doen, namelijk immuno-assays, 

chromatografie en spectrofotometrische methoden.  

 

Immuno-assays 

Immuno-assays zijn als een zwarte dosis, omdat niemand precies weet wat er gebeurd. Het is 

niet-specifiek en niet-selectief. Wanneer er bijvoorbeeld naar benzodiazepines gekeken wordt, 

zal de assay op veel verschillende benzodiazepines aangrijpen, waarbij de één een hogere 

affiniteit heeft voor de antilichamen dan de andere. Daarnaast verschilt de kalibratie van 

verschillende bedrijven.  

 

Het is een biochemische methode, waarbij voornamelijk de aanwezigheid van een stof 

gemeten wordt. Dit wordt gedaan door binding van de antilichamen aan de stof, waarbij er 

meer of minder signaal uitgezonden wordt. Dit signaal is evenredig met de concentratie. Er 

zijn verschillende typen assays:  

- Homogeen vs. Heterogeen; 

- Competitief vs. Niet-competitief. 

Er zijn veel verschillende merken van de assays, waarbij de werking niet altijd overeenkomt 

(door de kalibratie).  

 

EIA = enzymatische immuno assay 

Dit is een competitieve, homogene assay. Er is een enzym gebonden aan een analiet dat een 

signaal afgeeft, wanneer het niet aan het antilichaam gebonden is. Wanneer het monster aan 

de assay wordt toegevoegd, zal het complex van het antilichaam verdrongen worden en neemt 

het signaal toe. Het signaal wordt gemeten met spectrofotometrie. Het enzym dat gebruikt 

wordt is glucose-6-fosfaat dehydrogenase. Wanneer er meer analiet in het monster aanwezig 

is, zal er meer vrij enzym zijn. Dit enzym zet NAD
+
 om tot NADH (met H

+
). NADH geeft 

een spectrum bij 340 nm.  

 

EIA wordt gebruikt bij de analyse van anti-epileptica, antimicrobiële geneesmiddelen, 

cardiale geneesmiddelen en paracetamol. 

 

Nadelen hieraan zijn dat de antilichamen verzadigd kunnen raken, waardoor toxiciteit 

moeilijk te meten is. Het monster zal meerdere malen verdund moeten worden om binnen de 

range van het signaal te blijven. De curve voor analiet vs absorptie is een S-curve, waarbij de 

concentratie van het monster binnen het lineaire gedeelte moet liggen om er iets over te 

kunnen zeggen. 

 

TIA = Turbidimetische immuno assay (turbidity = troebelheid) 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van deeltjes die gecoat zijn met het analiet. Het analiet bindt 

aan het antilichaam, waarbij aggregaten worden gevormd die niet oplossen. Dit kan gemeten 

worden met een spectrofotometer. Wanneer het monster wordt toegevoegd, zal er competitie 

optreden om het antilichaam en worden er minder aggregaten gevormd, waardoor het signaal 

afneemt.  

 

Voordelen van immuno assays: 

- Het zijn snelle en simpele metingen, er hoeft geen analist bij te komen; 

- Het is makkelijk uit te voeren. 

 



Nadelen van immuno asssays: 

- Alleen te gebruiken wanneer bekend is wat is ingenomen; 

- Er is een beperkt aantal geneesmiddelen dat gemeten kan worden; 

- Het is niet geschikt voor screening (drugsscreening kan wel); 

- Er is vaak ‘cross-reactivity’ met vergelijkbare moleculen en metabolieten; 

- Alleen wanneer de resultaten negatief zijn is er enige zekerheid, wanneer de resultaten 

positief zijn is er alleen duidelijk dat er ‘iets’ gemeten is, maar niet duidelijk wát er 

gemeten is. 

 

Chromatografie 

Er zijn twee vormen van chromatografie, namelijk vloeistof en gas. Het principe van 

chromatografie berust op de affiniteit van stoffen aan de kolom, waarlangs de stoffen in 

oplossing worden gebracht. Door het verschil van affiniteit worden deeltjes gevonden aan de 

kolom en vertraagd de elutie. De deeltjes met de hoogste affiniteit zullen als laatste van de 

kolom komen. Dit is te zien in de pieken die gemeten worden.  

 

Gaschromatografie 

De vluchtige stoffen worden met een draaggas over de kolom gebracht. De kolom is geplaatst 

in een oven, waardoor de stoffen in gasvorm komen. Aan het einde is een detector met een 

recorder, waarop de pieken worden weergegeven. In de detector zit een vlam die de gassen 

ioniseert. De collector bindt de positief geladen ionen, wat gemeten wordt. Deze methode 

wordt gebruikt voor organische stoffen. GC kan alleen toegepast worden op stoffen die sterk 

verhit kunnen worden en die in gastoestand voorkomen.  

 

Een NPD (nitrogen-phosphorus detector) bevat een kleine hoeveelheid alkaloïde in de vlam, 

waardoor fosfaat en nitraat gevormd wordt. Dit zijn positief geladen deeltjes die gemeten 

worden met een anode. Dit is makkelijker te meten, maar dan moet er wel fosfor of stikstof in 

de verbinding aanwezig zijn.  

 

Alleen GC is niet erg betrouwbaar, omdat de ionisatiegraad van verschillende moleculen 

overeen kunnen komen. Daarom wordt GC vaak gecombineerd met massaspectrometrie. MS 

is veel selectiever en er zijn veel bibliotheken met bekende stoffen. Het kan goed gebruikt 

worden voor screening, maar niet voor kwantificatie van het geneesmiddel. In MS worden de 

deeltjes geladen met +1 of +2, afhankelijk van de spanning die gegeven wordt. MS meet 

vervolgens de massa / lading (m/z) verhouding, wat meer specifiek is voor een molecuul. De 

detector wordt ingesteld op de m/z van de stof die je wilt meten. Als +1 niet selectief genoeg 

is, wordt +2 geprobeerd. Dit is nog steeds niet selectief genoeg voor forensisch onderzoek, 

omdat het hierbij nog steeds kan overlappen. Veel geneesmiddelen hebben bijvoorbeeld 

ongeveer dezelfde massa. 

 

Vloeistofchromatografie 

Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een diode array detector. Deze meet het UV-

spectrum continue zolang de chromatografie loopt. Het hele spectrum wordt op de diodes 

geschenen, waarbij elke diode een klein stukje van het spectrum vangt. De identificatie en 

kwantificatie kunnen beide gemeten worden. De identificatie wordt gedaan met behulp van de 

retentietijd en het UV spectrum en de kwantificatie kan gedaan worden met de AUC (area 

under the curve). LC is geschikt op screenings te doen. Hiervoor moet de HPLC 

gestandaardiseerd worden om de resultaten te kunnen vergelijken met de bibliotheek. 

Wanneer het wordt vergeleken met de bibliotheek, wordt er een ‘match factor’ gegeven. Dit 

zegt iets over in hoever de stoffen overeenkomen, waarbij 1000 maximaal is. Dit komt echter 



vrijwel nooit voor, omdat er altijd storing is. Daarnaast kan er ook storing plaatsvinden van de 

producten die gebruikt worden bij LC, zoals het eluens. Producten uit bijvoorbeeld China zijn 

minder betrouwbaar dan uit Nederland. 

 

LC wordt ook vaak gecombineerd met MS, waarbij LC gebruikt wordt om het plasma van alle 

“rotzooi” te verwijderen. Wanneer het uit LC komt, worden de deeltjes gefragmenteerd en 

geïoniseerd. De MS die gebruikt worden zijn vaak single quadrupole of triple quadrupole. Bij 

single wordt de m/z van de ‘ouder’-deeltjes gemeten, wat niet heel specifiek is. Bij triple 

wordt de m/z van de ‘ouder’-deeltjes gemeten, waarna de deeltjes opnieuw gefragmenteerd 

worden en ook de ‘dochter’-deeltjes gemeten worden. Dit is veel specifieker. Er worden bij 

triple quadrupole altijd twee deeltjes gemeten: één om te kwalificeren en een tweede op dit te 

bevestigen.  

 

Metalen kunnen niet via chromatografie gemeten worden. Ze geven echter wel licht af, 

waardoor het spectrum gemeten kan worden. Dit kan op twee manieren: 

- Het metaal wordt verhit en met een detector wordt het spectrum van de aangeslagen 

toestand gemeten; 

- Het metaal wordt verhit en raakt in aangeslagen toestand. Daarna kan de emissie 

gemeten worden. 

  



Paracetamol 

 
Paracetamol heeft een analgetische werking. De maximale dosis voor volwassenen is 4000 

mg/dag en de maximale dosis voor kinderen (<12 jaar) is 75 mg/kg/dag. Kinderen kunnen 

meer paracetamol per dag hebben zonder geïntoxiceerd te raken, omdat hun lever in 

verhouding groter is en een groter regeneratief vermogen heeft. Paracetamol wordt 

wereldwijd het meest gebruikt als zelfmoord middel, omdat het gemakkelijk verkrijgbaar is. 

 

Farmacokinetiek 

- Verdelingsvolume is 0,6 L/kg 

- Tmax is na 2 uur 

- Biologische beschikbaarheid is >95% 

- T1/2 is 2 tot 3 uur 

 

De acute toxische dosis verschilt bij volwassenen. Bij inname van <100 mg/kg is er geen 

risico. Bij inname van >100 mg/kg is er een klein risico op leverschade. Bij inname van >250 

mg/kg treedt er behoorlijke leverschade op (50%) en bij inname van >350 mg/kg treedt er 

ernstige leverschade op met kans op leverfalen (100%).  

Bij kinderen vindt schade plaats bij inname van >150 mg/kg.  

 

Klinisch beeld bij lethale overdosis: 

- In het begin zijn er geen signalen of symptomen; 

- Na enkele uren treedt er misselijkheid en braken op; 

- Na 18 tot 72 uur vindt er abdominale pijn plaats. Dit kan verklaard worden door het 

uitzetten van de lever door schade; 

- Na meer dan 24 tot 36 uur zal de lever abnormaliteiten tonen, waarbij ALAT (alanine 

aminotransferase) en ASAT (aspartaat aminotransferase) verhoogd zijn. Deze 

enzymen bevinden zich in hepatische cellen. Wanneer de bloedspiegels verhoogd zijn, 

kan geconcludeerd worden dat er levercellen kapot zijn; 

- Na meer dan 48 uur raakt de stollingscascade ontregeld, waardoor bloedingen kunnen 

ontstaan. Door toename van toxines in het lichaam treedt er schade aan de nieren en 

pancreas op; 

- Na meer dan 72 uur treedt de dood in. 

 

Paracetamol heeft een halfwaardetijd van 2 tot 3 uur. Wanneer deze verlengd is tot meer dan 

3,5 uur, dan zegt dit iets over de mate van leverfalen. Hier moet dan ook meteen naar 

gehandeld worden. De PTT en INR waarden zijn een voorspellende factor voor hepatische 

encefalopathie. Wanneer de waarden na 48 uur stijgen, zal encefalopathie optreden, wat kan 

leiden tot hersenoedeem. Wanneer de waarden na 96 uur nog steeds hoog zijn, moet er 

gekeken worden naar een levertransplantatie. 

 

Wanneer paracetamol eenmalig wordt ingenomen met alcohol, zal de vorming van het 

toxische metaboliet NAPQI minder gevormd worden. Alcohol en paracetamol worden 

namelijk beide omgezet door CYP2E1, waardoor er competitie optreedt. Wanneer er echter 

sprake is van alcoholisme, zal het CYP2E1 geïnduceerd zijn, waardoor er meer toxisch 

metaboliet gevormd zal worden. Bij alcoholisme zal er dus al leverschade optreden bij lagere 

concentraties paracetamol. Ook bij ondervoeding zal er eerder ingegrepen moeten worden, 

omdat daar de substraten voor de fase II omzetting van paracetamol snel uitgeput zullen zijn. 

 

  



Pathogenese van paracetamol 

Paracetamol wordt in de lever omgezet via conjugatie met sulfaat en glucuronide. Slechts 5 – 

10 % wordt omgezet door CYP2E1 tot het toxische metaboliet NAPQI. Bij therapeutische 

waarden is deze hoeveelheid NAPQI niet genoeg om schade in de lever aan te richten. Dit 

wordt vervolgens met glutathion omgezet tot het niet-toxische APAP, dat via de nieren wordt 

uitgescheiden. Ook N-acetylcysteïne versnelt de omzetting van NAPQI naar APAP.  

NAPQI is zeer reactief en bindt aan de hepatocyten. Dit leidt vervolgens tot necrose van de 

levercellen. Hierdoor stijgen de leverenzymen in het bloed, omdat deze vrijkomen uit de 

cellen, tot >10,000 U/L. Daarnaast vindt er acidose van het bloed plaats en raakt het 

stollingscascade ontregeld. Dit is onder de microscoop te zien als stollingen in de bloedvaten, 

waardoor de doorbloeding van de lever vermindert.  

 

De definitie van een acute paracetamol intoxicatie is het acuut innemen van >100 mg/kg 

paracetamol, waarbij er geen historie bekend is van chronisch paracetamol gebruik.  

 

Wanneer een patiënt in het ziekenhuis wordt gebracht met een intoxicatie, wordt meteen de 

bloedspiegel bepaald. Dit wordt opnieuw gedaan na 4 uur om een prognose te kunnen maken. 

De nomogram voor paracetamol wordt gemaakt om een waarde te geven aan de gevonden 

waarden. De bloedconcentratie wordt met de tijd vergeleken met de nomogram en vervolgens 

wordt het behandelplan bedacht. Wanneer de spiegels boven de minimale lijn ligt, wordt er al 

met behandeling met N-acetylcysteïne gestart.  

 

De oplaaddosis voor N-acetylcysteïne is 150 mg/kg, langzaam intra veneus toegediend in 60 

minuten. Daarna wordt de dosering onderhouden met 75 mg/kg in 4 uur in tot 24 uur wordt 

dit herhaald. N-acetylcysteïne is niet lang houdbaar, vandaar dat er infusen per 4 uur gemaakt 

worden. Daarnaast wordt het intraveneus toegediend vanwege de slechte smaak van N-

acetylcysteïne door de zwavelmoleculen. De behandeling met N-acetylcysteïne is het beste 

wanneer de patiënt zo snel mogelijk in het ziekenhuis wordt opgenomen. De behandeling met 

N-acetylcysteïne verhoogt de overlevingskans tot >25%. 

 

De definitie van een chronische paracetamol intoxicatie is het chronische gebruiken van 

paracetamol van >4 g/dag voor minstens 48 uur. Er worden hier geen toxische 

paracetamolspiegels gevonden. Bij deze vorm van intoxicatie wordt er voor meerdere dagen 

een lichte overdosis ingenomen. De schade is niet meteen merkbaar, maar na een tijdje raken 

sulfaat en glucuronide uitgeput. Dit leidt tot chronische blootstelling aan NAPQI en vindt er 

chronische leverschade plaats. De halfwaardetijd van paracetamol is heel lang. Deze vorm 

van intoxicatie is veel gevaarlijker dan een acute intoxicatie, omdat er al veel schade 

aangericht kan zijn, voordat de patiënt hier iets van merkt. 

 

De intoxicatie kan herkend worden aan torenhoge ALAT en ASAT bloedspiegels en 

verlengde INR en PTT, wat duidt om hepatische encefalopathie. Ook zijn er symptomen van 

leverfalen te herkennen. De behandeling is gelijk als bij een acute intoxicatie. Er moet 

voorbereid worden om acute leverfalen en op eventuele levertransplantatie.  

 

Acuut leverfalen wordt gedefinieerd als: 

- Verzwakte leverfunctie (geelzucht en abnormale stolling) 

- Encefalopathie 

- Het interval tussen het optreden van geelzucht en encefalopathie is maximaal 12 

weken 

- De leverfalen treden plotseling op, d.w.z. de patiënt was kortgeleden nog gezond. 



De effecten van het falen van de leverfuncties zijn: 

- Verzwakte hepatobilaire excretie; 

- Afname metabolisme van toxische substanties 

o Ammonia 

o Geneesmiddelen 

- Storing van intermediaire metabolisme 

o Hypoglycemie door afname van de glycogeen opslag en afname van 

glycogenese; 

o Vervetting van de lever; 

o Eiwitten; 

- Biosynthetische disfunctie 

o Albumine 

o Stollingsfactoren 

 

Acute leverfalen leidt uiteindelijk tot het falen van meerdere organen 

- Hersenen, encefalopathie en hersenoedeem 

- Circulatie, perifere vasodilatatie en toename van CO2 (acidose) 

- Microcirculatie, verzwakte O2-transport en daarmee ook O2 gebruik 

- Gas uitwisseling, centrale hyperventilatie 

- Nieren, oliguria (verminderde urineproductie) en anuria (verminderde urinelozing) 

- Immuunsysteem, complementfactoren verminderen, de functie van neutrofielen 

vermindert en de RES functie vermindert door verstoring in de eiwitproductie. 

 

De lever heeft een sterk regeneratief vermogen en kan daardoor zelfs bij ernstige schade er 

weer helemaal bovenop komen. Uiteindelijk worden de vooruitzichten bij acute leverfalen 

ook steeds beter. Het is zelfs zo dat 45% er spontaan weer bovenop komt, 25% overleeft het 

met een levertransplantatie en 30% komt te laat in aanmerking voor een levertransplantatie en 

overlijdt. Wanneer fase 3/4 van encefalopathie wordt bereikt, is de kans op overlijden 80%. 

Daarom is snelle behandeling cruciaal.  

 

Bij acute leverfalen moeten allereerst de kritische orgaansystemen gestabiliseerd en 

ondersteund worden. Er moet N-acetylcysteïne toegediend worden totdat de leverfuncties 

stabiliseren. Daarnaast moeten infecties voorkomen worden, aangezien het immuunsysteem 

onderdrukt is. Hersenoedeem moet herkend worden en behandeld met osmotische diuretica, 

waardoor vocht uit de hersenen afgegeven wordt. Daarnaast moeten de leverfuncties 

gecontroleerd worden en moet er gekeken worden of er eventueel een transplantatie nodig is. 

  



Prevention of absorption and forced elimination 
 

Intoxicaties zijn lastig te bepalen, aangezien intoxicaties heterogeen zijn. Elke casus is 

verschillend en uniek en er kan nooit iets definitief gezegd worden. Daarnaast zijn patiënten 

altijd onbetrouwbaar: er klopt altijd iets niet in het verhaal. Zo wordt er gelogen over welk 

geneesmiddel is ingenomen, wat de dosis was, wanneer het is gebeurd en waarom. De 

eindpunten zijn daardoor moeilijk vast te stellen. Er kunnen geen randomised controlled trials 

uitgevoerd worden, aangezien dat niet ethisch verantwoord is.  

 

Manier om absorptie in de darmen te verminderen of tegen te gaan zijn: 

 Maagspoelingen 

 Enkele dosis actieve kool 

 Meerdere doseringen met actieve kool 

 Spoeling van het maagdarmkanaal met polyethyleenglycol 

 

Er zijn echter risico’s verbonden aan deze behandelingen: 

 Maagspoelingen: 

o De slang kan in de longen gebracht worden i.p.v. in de maag; 

o De slang kan de maag perforeren; 

o Er kan spoelingsvloeistof in de longen terecht komen; 

o Er kan een electrolyten disbalans ontstaan, doordat de maag wordt leeggehaald. 

 Actieve kool: 

o Obstipatie 

o Darmobstructie 

 Gehele darm lavage: 

o Electrolyten disbalans 

 

Voor 1997 werd altijd een agressieve aanpak gebruikt om intoxicatie tegen te gaan, zoals 

geïnduceerd braken. Na 1997 besloten meerdere toxicologiecentra dat deze manier niet de 

beste aanpak is en werd besloten eerder te kiezen voor maagspoelingen en actieve kool. Er is 

geen bewijs dat de agressieve manier wel of niet werkt en het advies wordt gegeven zich te 

houden aan de behandeling met maagspoelingen, actieve kool of maagdarmkanaal spoeling. 

 

Maagspoelingen worden alleen in de volgende situaties toegepast: 

 Wanneer het ingenomen geneesmiddel een ernstige toxiciteit kent én wanneer er nog 

een significante hoeveelheid in de maag aanwezig is (<1 uur); 

 Het geneesmiddel kan niet geabsorbeerd worden door actieve kool; 

 Er is geen antidotum beschikbaar of het antidotum heeft een bepaald risico.  

 

Maagspoelingen worden nooit toegepast wanneer: 

 Er weinig toxiciteit is van het ingenomen geneesmiddel; 

 De geschatte ingenomen hoeveelheid geneesmiddel is niet toxisch; 

 Het geneesmiddel kan geabsorbeerd worden met actieve kool; 

 Wanneer de patiënt al heeft gebraakt; 

 Wanneer het meer dan een uur geleden is dat de patiënt het geneesmiddel heeft 

ingenomen; 

 Wanneer er een antidotum is. 



De algemene regel is dat er geen maagspoeling plaatsvindt wanneer het geneesmiddel meer 

dan een uur geleden is ingenomen. Echter, sommige geneesmiddelen zullen bij een 

overdosering ophopen in het maagdarmkanaal en dan is maagspoeling nog mogelijk. 

 

De geneesmiddelen die ernstige toxiciteit vertonen en met maagspoeling worden verwijderd 

(binnen een uur) zijn: 

 IJzer 

 Lithium 

 Insecticiden 

 Pesticiden 

 Calciumblokkers 

 Valproïnezuur 

 Toxische planten en paddenstoelen 

 

Actieve kool is een stof dat komt van de kokosnoot. Het heeft een enorm oppervlakte, 

waardoor het veel geneesmiddel kan binden. Het absorbeert organische deeltjes die 

vervolgens via de feces uitgescheiden worden. Het kan niet gebruikt worden voor metalen en 

organische vloeistoffen. De dosering moet op zijn minst 10:1 zijn (10 kool, 1 geneesmiddel). 

Het wordt toegediend als oplossing en werkt alleen in het maagdarmkanaal. Volwassenen 

krijgen een dosering van 50-100 gram actieve kool, afhankelijk van de ingenomen dosering. 

Kinderen krijgen 1 g/kg actieve kool. Actieve kool kan toegediend worden tot 2 à 3 uur na 

inname, wat nog steeds redelijk snel is. Het kan ook gebruikt worden bij de behandeling van 

gecontroleerde afgifte preparaten en wanneer er een vertraagde darmleging is. 

 

Herhaalde toediening van actieve kool heeft als doel het behandeling van overdosering van 

verlengde afgifte preparaten en bij behandeling van geneesmiddelen die via de entero-

hepatische circulatie gaan. Deze behandeling moet gecombineerd worden met een laxans om 

constipatie te voorkomen. 

 

De werking van herhaalde dosering actieve kool is bewezen voor: 

 Carbamazepine (anti-epilepticum) 

 Theophylline (COPD) 

 Quinidine (klasse I anti-arrhythmicum) 

 Barbituraten (sedatie) 

 Toename in eliminatie na toediening is bewezen voor: 

 Antidepressiva 

 Digoxine (hartglycosiden, positief inotroop) 

 Fenytoïne (anti-epilepticum) 

 Bèta-blokkers (hoge bloeddruk) 

 Disopyramide (klasse I anti-arrhythmicum) 

 Amiodarone (klasse III anti-arrhythmicum) 

 Lamotrigine (anti-epilepticum) 

 Calcium antagonisten (angina pectoris) 

 

Oplaaddosis voor herhaalde toediening actieve kool is 1 g/kg. Daarna 0,5 g/kg elke 4 tot 6 uur 

voor 24 uur lang.  

 



Bij de spoeling van het hele maagdarmkanaal wordt er 4 liter iso-osmotische oplossing 

gebruikt, dat allemaal opgedronken moet worden. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt bij 

bolletjesslikkers en bij verlengde afgifte preparaten. 

 

Bij geforceerde eliminatie kan gedacht worden aan: 

 Intermitterende hemodialyse: dit is een dialyse van het bloed dat enkele uren duurt. 

Tijdens de dialyse wordt overmatig vocht en afvalstoffen verwijderd via diffusie. In de 

dialyse-machine zit een semi-permeabel membraan waarover een gradiënt is. Door de 

concentratiegradiënt worden afvalstoffen over het membraan gebracht. De vloeistof 

aan de andere kant van het membraan is isotoon, waardoor elektrolieten niet 

uitgescheiden worden. Hierbij wordt het plasma niet vervangen. De effectiviteit wordt 

bepaald door het oppervlak, de bloedflow, de dialyseflow en diameter van de poriën in 

het membraan. 

Bloedflow: 250-400 ml/min 

Dialyseflow: 500-700 ml/min 

Via hemodialyse worden kleine moleculen uitgescheiden. De grootte van de 

moleculen is afhankelijk van de bloedflow/dialyseflow. Voor grote moleculen is het 

afhankelijk van de poriegrootte in het membraan.  

 Hemofiltratie: deze manier van geforceerde eliminatie gaat via convectie. Door het 

drukverschil over het membraan worden deeltjes uitgescheiden.  

 Peritoneale dialyse: bij deze vorm van dialyse wordt het buikvlies gebruikt als 

dialysefilter. Er wordt een katheter in de buikholte geplaatst met spoelvloeistof, dat de 

afvalstoffen en overtollig vocht afneemt. Het vloeistof raakt verzadigd en moet daarna 

ververst worden.  

 Hemoperfusie: acute dialyse dat voornamelijk gebruikt wordt bij intoxicaties. Hierbij 

wordt bloed langs een kolom met adsorptiemoleculen gehaald, waardoor het 

geneesmiddel in de kolom blijft en het bloed gezuiverd wordt. Voorbeelden van deze 

adsorptiemoleculen zijn actieve kool, synthetische hars, anion-uitwisseling hars. Het 

oppervlak van de moleculen moet groot gezien, meer dan 300.000 m
2
. De effectiviteit 

wordt bepaald door de affiniteit van het geneesmiddel voor het hars, de capaciteit van 

de kolom, de flow door de kolom, de plasmaconcentratie van het geneesmiddel en de 

redistributie uit het weefsel. Een nadeel van hemoperfusie is dat de kolom verzadigd 

kan raken, er weinig indicaties voor zijn, de kolom niet lang mee gaat en het een 

moeilijke techniek is. Daarnaast kan het bloed gaan klonten in de kolom.  

 Continue dialyse = hemodiafiltratie: deze vorm van dialyse wordt gebruikt bij acute 

nierinsufficiëntie. Hierbij wordt diffusie gecombineerd met convectie. Deze patiënten 

zijn vaak te zwak voor andere dialyse, omdat hierbij de bloeddruk goed moet zijn. 

Voor deze vorm van dialyse is dus een lage bloedflow voldoende. Daarnaast is er bij 

deze methode minder kans op redistributie, waarbij de plasmaspiegels stijgen door 

distributie van het geneesmiddel van perifeerweefsel naar de circulatie. Nadelen zijn 

dat de therapie lang duurt en dat er minder klaring is. 

 

Wat is nodig voor dialyse? 

 Water behandelingsinstallatie (mobiele RO) 

 Dialysemachine met kunstnier 

 Patiënt met toegankelijke venen 

 Getrainde professonials 

 

Molecular Adsorbent Recirculating System (MARS) is een high-flux dialysator. Het is een 

albumine circuit dat langs actieve kool en een anion-exchange filter loopt. Dit wordt gebruikt 



voor geneesmiddelen die sterk aan albumine binden, zoals valproïnezuur, carbamazepine, 

fenytoïne, TCA en antipsychotica. Dit circuit bestaat uit drie systemen: het bloedcircuit, het 

albuminecircuit en het dialysecircuit. 

 

Case: valproïnezuur intoxicatie 

Patiënt heeft een overdosis valproïnezuur genomen van meer dan 100 tabletten. De patiënt is 

in diepe coma. De bloedspiegels zijn 1400 mg/L, toxische waarden zijn >150 mg/L. De 

risico’s van een valproïnezuur intoxicatie zijn leverfalen, hersenoedeem en dood.  

Valproïnezuur heeft een goede absorptie en een hoge biologische beschikbaarheid, waardoor 

grote hoeveelheden in de circulatie zullen komen. Het heeft een klein verdelingsvolume en 

bindt bij therapeutische waarde voor >90% aan albumine. Bij een overdosering is dit slechts 

<40%, waardoor er meer vrije geneesmiddel in het bloed is. Dialyse kan niet toegepast 

worden bij geneesmiddelen die een sterke eiwitbinding hebben. Door de intoxicatie kan wel 

gestart worden met dialyse, omdat de binding dan nog erg laag is. Wanneer de spiegels zijn 

gedaald en de eiwitbinding stijgt, kan hemoperfusie worden toegepast.  

  



Toxidromen en klinische parameters 

 
De Glasgow Coma Scale is een schaal die gebruikt wordt om de toestand van een patiënt te 

bepalen. Hierbij wordt er gekeken naar de ogen, spraak en motoriek. Het wordt ook wel de 

EMV (eyes, motorical, verbal) score genoemd. De schaal loopt van 3 tot 15, waarbij 3 

betekent dat de patiënt nergens op reageert en 15 betekent dat iemand alert is. 

 

Een toxidroom is een verbeelding van signalen, symptomen, lab resultaten en ECG 

veranderingen, waarmee vergiftiging van een klasse van geneesmiddelen of een specifiek 

geneesmiddel mee herkend kan worden. Voor acute zorg is het vaak niet nodig om het exacte 

middel te kennen, maar kan een juiste classificering voldoende zijn. 

 

Sympathicomimetisch toxidroom 

 

Sympathicomimetica zijn stoffen die het sympathisch zenuwstelsel stimuleren. Dit betekent 

dat de noradrenaline afgifte toeneemt of dat de stoffen dezelfde werking als noradrenaline 

hebben. Cocaïne en amfetamines remmen de heropname van noradrenaline, waardoor het 

effect vergroot wordt. Adrenaline grijpt aan op dezelfde receptoren als noradrenaline. 

Theophylline is agonist van de bèta-receptor, net zoals caffeïne.   

Sympathicomimetica leiden tot algemene stimulatie van alles, dat wil zeggen hyperthermie 

(met zweten), tachycardie door het positief inotroop effect, hypertensie en hyperpnea. De 

pupillen zijn gedilateerd, maar reageren wel op licht. Verder is de patiënt vaak geagiteerd en 

kan agressief worden.  

Hyperthermie is het gevaarlijkste effect van een overdosis sympathicomimetica, omdat het 

kan leiden tot een lichaamstemperatuur boven de 40 graden, waarbij men kan overlijden. 

MDMA (XTC) is de meest voorkomende intoxicatie van de sympathicomimetica.  

 

Anti-cholinerge toxidroom 

 

Examples Vital signs Pupils Other findings 

All drugs with anti-

cholinergic properties 

(antidepressants, 

antipsychotics, 

antihistaminic), 

mushrooms, plants 

Hyperthermia, 

tachycardia, 

hypertension 

Dilated, non-reactive Restlessness, delirium, 

picking movements,  

 

Examples Vital signs Pupils Other findings 

Cocaine, 

amphetamine(s), 

adrenaline,  

caffeine, theophylline 

Hyperthermia, 

tachycardia, 

hypertension, hyperpnea 

Dilated Agitation 



Anti-cholinerge middelen remmen de muscarine- en nictone-receptoren, die gelegen zijn in 

het parasympathisch zenuwstelsel. Bij anti-cholinerge intoxicatie is hyperthermie het gevolg 

van de remming van de koeling van het lichaam. In tegenstelling tot sympathicomimetica, 

waarbij het lichaam overstimulatie kent en daardoor verhit raakt. Het meest herkenbaar aan 

het anti-cholinerge syndroom is de droge, warme huid en de droge mond. Bij dit syndroom 

zijn de pupillen ook verwijd, maar hier reageren zij niet op licht. Hierdoor ontstaat fotofobie, 

waarbij de ogen niet bestand zijn tegen daglicht. Atropine is het meest bekende anti-

cholinerge middel.  

De lijst met anti-cholinerge stoffen is het langst, vrijwel alle geneesmiddelen. Antihistaminica 

1
e
 generatie zijn anti-cholinerg, maar ook de 2

e
 generatie kan deze symptomen geven bij een 

overdosis. Ook veel planten en paddenstoelen zijn anti-cholinerg door de alkalide 

verbindingen.  

 

Hallucinogene toxidroom 

 

Examples Vital signs Pupils Other findings 

THC, LSD, PCP, 

magic mushrooms 

Tachycardia, 

hypertension, 

tachypnea 

Dilated, nystagmus Hallucination, 

agitation, 

disorientation, 

sweating 

 

De meest herkenbare toxidroom is hallucineren. Dit kan verschillen tussen dingen zien die er 

niet zijn, praten tegen mensen die er niet zijn of dingen horen die er niet zijn. Hallucinaties 

kunnen ook leiden tot psychosen of andersom. Daarnaast kunnen er paniek- en angstaanvallen 

ontstaan en lijken sommige symptomen op sympathicomimetisch syndroom. In Nederland 

zijn er weinig stoffen die dit veroorzaken en het zijn vooral drugs. In tropische landen zijn er 

meer planten, paddenstoelen en dieren die stoffen uitscheiden die dit veroorzaken. 

 

Opiaten toxidroom 

 

Examples Vital signs Pupils Other findings 

All opiates Hypothermia, 

bradycardia, 

hypotension, 

respiratory depression 

Miosis (Pinpoints) CNS depression, coma 

 

In het lichaam zijn drie opiaten receptors: µ-, κ- en δ-receptoren. Het toxidroom kan 

voorkomen bij patiënten met een opiaten-vergiftiging. De effecten zijn zeer ernstig en er kan 

als snel coma intreden. Bij een zware overdosis respiratoire depressie plaats waarbij de patiënt 

stikt. Verder zijn de pinpoint pupillen heel herkenbaar. In plaats van het gestimuleerde effect 

bij sympathicomimetica, anti-cholinerge stoffen en hallucinogene stoffen, is het toxidroom 

voor opiaten precies andersom, waarbij alles onderdrukt wordt.  



Fentanyl wordt meestal via pleisters toegediend, waarbij er een langzame afgifte via de huid is. 

Wanneer de patiënt het warm heeft of in (warm) bad gaat, zullen de poriën openen en komt er 

meer fentanyl in het lichaam. Dit kan ook voor een overdosering zorgen.  

Een bekende bijwerking van opiaten is obstipatie, waardoor opiaten altijd gecombineerd 

moeten worden met een laxans.   



Sedatieve hypnotische toxidroom 

 

Examples Vital signs Pupils Other findings 

Benzodiazepines,  

Z-drugs,  

opiates, barbiturates, 

anticonvulsants, 

antipsychotic 

Hypothermia, 

bradycardia, 

hypotension, 

respiratory 

depression 

Miosis Hyporeflexia, 

sedation,  

CNS depression, 

coma 

 

Bij dit syndroom zijn verschillende receptoren betrokken, waardoor er een combinatie van 

symptomen verschijnen. Het lijkt het meest op opiaten toxidroom. Het gaat hier dan ook om 

alle geneesmiddelen die het CZS onderdrukken.  

Een combinatie van opiaten met barbituraten veroorzaakt ook miosis en hypothermie. Z-drugs 

zijn de nieuwe slaapmiddelen, die minder bijwerkingen hebben dan benzodiazepines, maar in 

overdosering hetzelfde klinische beeld geven. De hypothermie treedt op door afname van de 

spieractiviteit door de spierrelaxerende effecten van deze middelen. De bradycardie zorgt 

voor hypotensie. Een combinatie van deze middelen met alcohol versterkt het effect en maakt 

het daardoor dodelijk. Een overdosering van benzodiazepines is niet dodelijk, wel in 

combinatie met andere middelen.  

 

Cholinerge toxidroom 

 

Examples Vital signs Pupils Other findings 

Insecticides, 

mushrooms, choline 

esterase inhibitors 

Hypothermia, 

bradycardia, 

tachypnea 

Miosis Vomiting, diarrhea, 

salivation, seizures, 

incontinence, 

brochospasm 

 

Het cholinerge toxidroom komt weinig voor, omdat er weinig middelen zijn die cholinerge 

effecten hebben. Medicatie tegen Alzheimer is het enige dat een cholinerge werking heeft. 

Het lichaam heeft overal acetylcholine, wat betekent dat deze middelen een sterk effect 

hebben. Het ezelsbruggetje is DUMBELS (transpireren, diarree, urineren, miosis, bradycardie, 

bronchospasmen, braken, huilen, zweten, slijmen, insulten).  

 

Withdrawal toxidrome (ontwenningsverschijnselen) 

 

Examples Vital signs Pupils Other findings 

Benzodiazepines, 

alcohol, opiates, GHB 

Tachycardia, 

hypertension 

Dilated Diarrhea, cramps, 

seizures, hallucinations 

 



Dit toxidroom komt voor wanneer iemand tolerant is voor een geneesmiddel. Dit komt 

voornamelijk voor bij benzodiazepines, alcohol, opiaten en GHB.  

Serotonine syndroom 

 

Examples Vital signs Pupils Other findings 

All drugs with 

serotonergic properties 

Tachycardia,  

hyperthermia, 

tachypnea, 

hypertension 

Dilated Confusion, tremors, 

agitation, 

extrapiramidal 

symptoms 

 

Vooral SSRI’s en SNRI’s veroorzaken dit syndroom. Ook tramadol en fentanyl kunnen 

hiervoor zorgen. Dit syndroom komt vooral door wanneer twee serotonine-verhogende 

middelen zijn voorgeschreven. De bekendste symptomen zijn extrapiramidale symptomen: de 

fijne motoriek raakt verstoord. Dit komt doordat serotonine en dopamine in gezonde mensen 

in evenwicht is. Wanneer er een overdosis is zal serotonine toenemen en daardoor dopamine 

afnemen. Het serotonine syndroom komt daardoor overheen met symptomen van Parkinson. 

De spierkrampen en insulten leiden tot hyperthermie, dat zo heftig kan zijn dat iemand 

overlijdt.  

  



College 6 – Tramadol  

 
Tramadol is een synthetische stof met opioïde werking. Het wordt in de lever gemetaboliseerd 

tot O-desmethyltramadol, dat twee keer analgetischer werkt dan tramadol. Het is een µ-

opioïde receptor agonist, dat een analgetische werking heeft. Het remt daarnaast de 

heropname van noradrenaline en serotonine. Daarnaast remmen opiaten ook de transmissie 

van neuronen, waardoor de pijnprikkels geremd worden. Tramadol wordt veel 

voorgeschreven en wordt niet behandeld zoals andere opiaten. Het wordt dus niet in een kluis 

o.i.d. bewaard. Daardoor wordt er veel misbruik gemaakt van tramadol. In Nederland is 

weinig data met betrekking tot de toxicologie van tramadol. 

 

Tramadol wordt bijna volledig geabsorbeerd in de darmen. De biologische beschikbaarheid is 

echter 70-75%. Eliminatie van het metaboliet vindt voor 90% plaats via de nieren. De overige 

10% wordt onveranderd uitgescheiden. De T1/2 van tramadol is 6,3 uur en van O-

desmethyltramadol is 7,4 uur. Tramadol wordt gemetaboliseerd door CYP2D6. Bij 

polymorfisme kunnen de plasmaspiegels dus afwijken en kan er chronische intoxicatie 

optreden. 

 

Een overdosering van tramadol leidt tot het serotonine syndroom. Hiervoor gelden de 

Sternbach’s criteria, waarvan minstens drie moeten voorkomen om een serotonine syndroom 

te noemen: 

 Mentale veranderingen, zoals verwardheid en hallucinaties; 

 Agitatie; 

 Myoclonus (onvrijwillig samentrekken van een spier of spiergroep); 

 Hyperreflexie; 

 Transpiratie; 

 Rillingen; 

 Tremor; 

 Diarree; 

 Coördinatie problemen; 

 Koorts. 

 

De kenmerken van een syndroom zijn te rangschikken van milde tot ernstig toxische 

symptomen: 

Akathisia (heen en weer lopen, blijven bewegen)  tremor  mentale veranderingen 

 geïnduceerde clonus  blijvende clonus  musculaire hypertoniciteit  

hyperthermie. 

 

Bij een acute overdosis zal miosis, respiratoire depressie en hypertoniciteit optreden door de 

overactivering van de µ-opioïd receptor. Ook zal er een serotonine syndroom optreden, 

doordat de serotonine heropname geremd wordt en er hoge concentraties serotonine in de 

synaptische spleet zullen zijn, wat leidt tot rigiditeit, hyperthermie en convulsies/insulten. 

 

Behandeling van overdosis: 

- Binnen een uur kan er actieve kool worden toegediend, waardoor de opname in de 

darmen geremd wordt. Er moeten meerdere doses worden toegediend wanneer het 

gaat om een vertraagde afgifte. 

- Als antigif kan naloxon worden toegediend in een continue infuus. Dit zorgt voor 

remming van de respiratoire depressie. 



- Benzodiazepines worden toegediend om te voorkomen dat er convulsies/insulten 

optreden. 

- Het risico op een serotonine syndroom wordt vergroot wanneer tramadol wordt 

gecombineerd met serotonerge antidepressiva, zoals SSRI’s, SNRI’s en MAO-

remmers. 

 

Naloxon is een antigif voor opioïden. Het heeft een sterke affiniteit voor de µ-opioïde 

receptor, maar kent geen activiteit op de receptor. Het zal dus de opioïd van de receptor 

verdrijven, maar er gebeurd vervolgens niets. Het heeft echter een zeer korte werkingstijd 

(enkele minuten), waardoor het toegediend moet worden met een continue infuus. 

 

De µ-opioïde receptor kent verschillende stoffen die eraan binden: 

- Agonisten, zoals morfine, heroïne, codeïne, pethidine, fentanil, hydrocodon, oxycodon 

en tramadol 

- Partiële agonisten, zoals buprenorphine en pentazocine.  

- Antagonisten, zoals nalaxon en naltrexon. 

 

Bij de behandeling met naloxon wordt er gestart met 0,4 – 2 mg i.v. De dosis wordt 

opgevoerd wanneer er geen effect optreedt. Bij een dosis van 10 mg kan er gezegd worden dat 

er een andere stof interfereert. Bij een verslaving aan opiaten zullen er 

ontwenningsverschijnselen ontstaat bij de behandeling met naloxon. Wanneer deze effecten 

blijven voorkomen, moet de behandeling met naloxon gestaakt worden en dienen 

benzodiazepines of clonidine toegediend te worden. 

  



Toxische alcoholen 

 
De meest voorkomende toxische alcoholen zijn methanol, ethyleenglycol en diethyleenglycol.  

 

Methanol wordt gebruikt als brandstof voor modelvliegtuigjes en andere modellen. Daarnaast 

zit het ook in brandspiritus, samen met ethanol. Ook bij illegale stokerijen kan er methanol 

ontstaan bij de productie. De toxische dosis is >140 mg/kg en de effecten lijken op die van 

alcohol, zoals dronken, disbalans, etc. Methanol wordt via dezelfde weg als alcohol 

gemetaboliseerd. Hierbij wordt formaldehyde gevormd, dat wordt omgezet tot mierenzuur. 

Mierenzuur heeft een zeer lange halfwaardetijd, waardoor de concentratie in het lichaam 

ophoopt. Mierenzuur gaat om onbekende redenen ophopen in de nervus opticus, waardoor 

men blind kan worden. Daarnaast zorgt mierenzuur voor metabole acidose van het bloed.  

 

Ethanol kan het metabolisme van methanol remmen, doordat alcohol dehydrogenase 20 keer 

meer affiniteit heeft voor alcohol dan voor methanol. Bij een concentratie van >200 mg/L 

wordt de behandeling met 1% ethanol gestart. Bij een concentratie van >500 mg/L wordt 

daarnaast dialyse gestart om de eliminatie te versnellen. De dialyse wordt beëindigd wanneer 

de plasmaconcentraties <200 mg/L zijn.  

 

Ethanol 1% wordt in een osmotische oplossing gebracht. Alcohol is van zichzelf isotoon, 

maar niet wanneer het in het lichaam wordt gebracht. Daarom wordt ethanol altijd opgelost in 

een zout- of glucoseoplossing. De behandeling met ethanol heeft alleen succes wanneer de 

plasmaconcentratie van ethanol 1 g/L blijft. De oplaaddosis wordt met de volgende formule 

bepaald: 

 

Oplaaddosis ethanol = [ethanol] * Vd * BW 
 

Hierin is Vd het verdelingsvolume (0,6 voor vrouwen en 0,7 voor mannen) en BW het gewicht. 

Voor een man van 75 kg betekent dit: 1 g/L * 0,7 L/kg * 75 kg = 52,5 g. Ethanol wordt in 

oplossing toegediend, waardoor eerst de hoeveelheid mL berekend moet worden: 52,5 g / 0,79 

g/mL = 66 mL ethanol. 

 

Vervolgens moet de plasmaconcentratie onderhouden worden. Ethanol wordt geëlimineerd 

volgens niet-lineaire kinetiek, ook wel de Michaelis-Menten kinetiek genoemd. Daarom moet 

de volgende formule worden toegepast: 

 

Onderhoudsdosis ethanol =  
[ethanol] ∗ maximale enzym capaciteit

[ethanol] +  Michaelis Menten constante
 

 

Hierin is de concentratie ethanol weer 1 g/L (of 1000 mg/L), de maximale enzym capaciteit 

van ADH is 75 voor normale drinkers en 175 voor zware drinkers maal het gewicht. De 

Michaelis Menten constante is hier 138. Dit betekent dat de onderhoudsdosis voor een 

normale drinker (1000 * 75 * 75) / (1000 + 138) = 4,9 g/uur en voor een zware drinker (1000 

* 175 * 75) / (1000 + 138) = 11,5 g/uur.  

 

Tijdens de behandeling moet de bloedconcentratie ethanol bijgehouden worden. Vaak wordt 

gestart met de oplaaddosis, zonder dat exacte gegevens zoals gewicht en wel/niet zware 

drinker bekend zijn. Aan het einde van de oplaaddosis wordt de concentratie bepaald (en dat 

zou 1 g/L moeten zijn). Vervolgens wordt na 1,5 * T1/2 nogmaals de spiegel bepaald. Wanneer 

op dat moment de spiegel 0,8 g/L is, weet men dat de dosis met 20% verhoogd moet worden.  



Dialyse wordt toegepast om de klaring te vergroten, waardoor 150 mg/kg/uur extra 

geëlimineerd wordt. Dit geldt uiteraard ook voor ethanol, waardoor de onderhoudsdosis 

tijdens dialyse met 150 mg * BW per uur verhoogd moet worden.  

 

De halfwaardetijd van methanol is 2 tot 3 uur, maar door de behandeling van ethanol wordt 

dit sterk verlengd tot 50 tot 60 uur. Door de dialyse wordt de halfwaardetijd weer 

teruggebracht naar 2 tot 3 uur.  

 

Ethyleenglycol wordt gebruikt als zoetmaker in goedkope wijnen, als antivries en als 

koelvloeistof. De toxische dosis is >200 mg/kg. De toxische effecten bouwen zich hier op. In 

fase I (1-12 uur) is de patiënt dronken en vindt er CZS depressie plaats. In fase II (12-24 uur) 

treden tachycardie, tachypnea en hypertensie op. In fase III (24-72 uur) falen de nieren door 

de toxische metabolieten. 

 

Ethyleenglycol wordt ook door ADH in het lichaam gemetaboliseerd. Ethyleenglycol wordt 

omgezet in glycolaat, wat omgezet wordt in glyoxylaat en dat wordt omgezet tot oxylaat 

(major) en mierenzuur (minor). Oxylaat reageert met Ca
2+

 tot onoplosbare deeltjes 

(calciumoxylaat), wat zich ophoopt en neerslaat in de nieren. Hierdoor raken de nefronen 

verstopt, waardoor de vochtafgifte verminderd. Dit leidt uiteindelijk tot hypertensie. 

Daarnaast raken de nieren beschadigd. Bij de behandeling moet daarom veel vocht worden 

toegediend om de neerslag weer te doen oplossen.  

 

De behandeling is voor ethyleenglycol hetzelfde als voor methanol. Bij >200 mg/L wordt 

gestart met ethanol en bij >500 mg/L wordt daarnaast gestart met hemodialyse. Hier wordt 

echter pas gestopt met dialyseren wanneer de spiegels <100 mg/L zijn. 

 

Ethyleenglycol heeft een halfwaardetijd van 8 tot 9 uur, maar door de behandeling met 

ethanol wordt dit verlengd tot 14 tot 17 uur. Met dialyse wordt de behandeling sterk verkort 

tot 2 tot 3 uur.  

 

Fomepizol is ook een alcohol dat gebruikt kan worden bij de behandeling in plaats van 

ethanol. Ook fomepizol wordt intraveneus toegediend. De oplaaddosis is 15 mg/kg en de 

onderhoudsdosis is 10 mg/kg elke 12 uur voor 36 uur lang. Tijdens dialyse moet de 

onderhoudsdosis verhoogd worden met 1 mg/kg/uur. De behandeling wordt gestopt wanneer 

de spiegels onder de toxische waarden zijn.  

 

Fomepizol werkt beter als behandeling, maar het is 40 keer duurder dan ethanol. Daarom 

wordt om ethische redenen fomepizol alleen bij kinderen gebruikt.  

  



Antigiffen 

 
Antigiffen worden gebruikt om de duur van de behandeling te verkorten en daarmee ook de 

kosten die daarbij horen te verlagen. Daarnaast kunnen ze de morbiditeit verlagen. In 

Nederland is er geen officieel beleid omtrent antigiffen, behalve bij slangengif.  

 

Antigiffen kunnen op verschillende manieren werken: 

- Ze voorkomen absorptie van de stof in de darmen; 

- Ze kunnen competitie aangaan met de stof op de receptor; 

- Ze kunnen het effect van de receptor antagoniseren; 

- Ze kunnen binden aan de stof en het daarmee inactiveren; 

- Ze kunnen de vorming van toxische metabolieten voorkomen. 

 

Voorbeelden waarbij de absorptie wordt geremd zijn actieve kool en cholestyramine 

(cholesterol-achtige verbinding).  

- Actieve kool is een universeel middel dat aan bijna alle organische stoffen kan binden, 

behalve vloeistoffen/oplossingen en ionen. Het is gemakkelijk toe te dienen via orale 

weg en er kan gekozen worden voor een enkele dosis of voor herhaalde dosis. Actieve 

kool moet altijd gecombineerd worden met een laxans om obstipatie te voorkomen. 

Het bewijs voor de effectiviteit is schaars. 

- Cholestyramine kan digoxine en digitoxine in de darmen binnen door de entero-

hepatische circulatie. Daarnaast werkt het als antigif van vitamine D en 

schildklierhormonen.  

 

Voorbeelden waarbij competitie met de stof wordt aangegaan, waarbij de stof van de receptor 

verdreven wordt: 

- Flumazenil als antigif van benzodiazepines. Flumazenil vervangt benzodiazepines op 

de GABA-receptor. Bij de behandeling met flumazenil moet gelet worden op 

ontwenningsverschijnselen, angsten en insulten. Insulten leiden tot 

hersenbeschadiging en zijn daardoor erg gevaarlijk; 

- Naloxon als antigif van opiaten. Naloxon heeft een sterke binding aan de µ-receptor, 

waardoor het opiaat verdreven wordt; 

- Beta-blokkers als antigif van beta-agonisten; 

- Zuurstof als antigif van koolstofmonoxide. Koolstofmonoxide bindt aan hemoglobine 

in het bloed, waardoor de zuurstofvoorziening belemmerd wordt. Door meer zuurstof 

toe te dienen, wordt CO van hemoglobine verdreven. Dit is ook het geval bij een 

cyanide vergiftiging. 

 

Voorbeelden waarbij het antigif een farmacologische antagonist is: 

- Benzodiazepines bij insulten; 

- Vitamine K bij anticoagulantia, zoals coumarine en warfarine. Vitamine K is nodig bij 

de synthese van stollingsfactoren. Deze middelen remmen vitamine K, waardoor er 

minder stollingsfactoren in het lichaam zijn. Bij een overdosering van warfarine of 

coumarine vindt er geen stolling meer plaats en ontstaan er interne bloedingen. 

Vitamine K zorgt ervoor dat de synthese van stollingsfactoren weer gestart wordt. De 

halfwaardetijd van anticoagulantia kan weken tot maanden duren, waardoor 

langdurige therapie met vitamine K vereist is; 

- Pyridoxine (vitamine B6) bij isoniazide (TBC). Isoniazide wordt in het lichaam 

gemetaboliseerd tot isoniazide hydrazon, wat de vorming van P5P uit glutamaat remt. 

P5P is nodig voor de vorming van GABA. Bij een overdosering ontstaat er perifere 



neuritis, urine retentie en psychosen. De helft van de Nederlanders mist het enzym dat 

isoniazide omzet, waardoor dit altijd gemeten wordt voordat de behandeling met 

isoniazide gestart wordt; 

- Glucagon bij bèta-blokkers en calciumantagonisten; 

- Glucose bij insuline; 

- Insuline bij glucose; 

- Dantroleen (spierrelaxans) bij hyperthermie door hypermetabole staat. Bij deze vorm 

van hyperthermie bevinden zich hoge spiegels calcium in de spieren, waardoor er veel 

hitte ontstaat. 

 

Voorbeelden van antigiffen die aan de stof binden zijn: 

- Antilichamen; 

- Chelerende middelen (metalen). Dit is bijvoorbeeld EDTA dat intraveneus wordt 

toegediend. Oraal wordt succimeer gebruikt. De therapie van EDTA is >1 mg/L i.v. en 

de therapie van succimeer is >0,5 mg/L oraal; 

- Hydroxocobalamine (cyanide). Cyanide is een zeer toxische stof dat binnen enkele 

minuten na inname lethaal kan zijn. Het kan voorkomen in de industrie en daarom 

moet een antigif altijd aanwezig zijn. Hydroxocobalamine is een vitamine B12 variant; 

- Calcium (fluor). 

 

Lood (Pb
2+

) kan ernstige toxische effecten hebben bij een overdosering. Bij orale inname 

wordt 5 – 10 % geabsorbeerd. Vervolgens wordt 1 – 4% naar het bloed getransporteerd, 2 – 

10% naar zacht weefsel en 90 – 95% naar de botten. Dat komt omdat lood een 2+ lading heeft, 

net zoals calcium. Daardoor bindt het aan de botten, wat kan leiden tot osteoporose, maar ook 

tot hyperthyreoide. De halfwaardetijd van lood is 30 jaar en wanneer het eenmaal aan de 

botten is gebonden, is lood geïmmobiliseerd.  

 

Symptomen van een loodvergiftiging zijn: 

- Vermoeidheid, malaise, anorexia, slapeloosheid, hypertensie, gewichtsverlies, verlies 

van libido en spierpijn; 

- Abdominale krampen, misselijkheid en obstipatie; 

- Verminderde concentratie, hoofdpijn, verminderde coördinatie, tremors en 

encefalopathie; 

- Perifere motorische neuropathie, spierverslapping; 

- Anemie (door binding van Pb
2+

 aan beenmerg); 

- Renale disfunctie. 

 

Wanneer encefalopathie is opgetreden, wordt de behandeling met calciumnitraatedetaat 

(CaNa2EDTA) gestart. Er wordt nooit alleen EDTA toegediend, omdat EDTA alle 

tweewaardige metalen bindt, dus ook calcium. Calcium is belangrijk in de spieren, waaronder 

het hart. Daarom wordt er ook calcium toegediend met EDTA, ook al is de bloedspiegel erg 

hoog. EDTA heeft negatief geladen zuurstofmoleculen die binden aan metalen. Dit vormt een 

complex en wordt via de nieren uitgescheiden. EDTA werkt zeer effectief en daarom is er 

maar één behandeling i.v. nodig. Daarna wordt overgegaan op succimeer. 

 

Wanneer er geen sprake is van encefalopathie, kan de behandeling gestart worden met 

succimeer dat oraal toegediend wordt.  

 

Voor de behandeling van loodintoxicatie met succimeer wordt er maandelijks één week lang 

driemaal daags 10 mg/kg toegediend. Dit gebeurt niet iedere dag, omdat het lood de kans 



moet krijgen uit de botten te komen (redistributie). De therapie moet minstens 6 maanden 

volgehouden worden, totdat de serumconcentratie <100 µg/L is.  

 

Voorbeelden van geneesmiddelen die de vorming van toxische metabolieten voorkomen: 

- N-acetylcysteïne bij paracetamol; 

- Methionine bij paracetamol (wanneer patiënt allergisch is voor N-acetylcysteïne); 

- Ethanol bij methanol of ethyleenglycol intoxicatie; 

- Fomepizol, hetzelfde. 

 

Een intoxicatie met een lokaal anestheticum (lidocaïne) kan leiden tot hartritmestoornissen. 

De behandeling bij een dergelijke intoxicatie is met sojaolie i.v. Sojaolie is een vetemulsie. 

Anesthetica zijn apolaire stoffen, wat betekent dat zij in de vetemulsie zullen gaan zitten en zo 

uitgescheiden kunnen worden.  

 

Methotrexaat is een geneesmiddel voor de behandeling van reuma. Het komt nog weinig voor, 

alleen in ernstige gevallen. Het kan veel schade toedienen, waarvoor folinezuur wordt 

toegediend. Wanneer er nierschade voorkomt, wordt de behandeling met glucarpidase gestart, 

een enzym dat methotrexaat omzet. 

  



Lithium 

 
Lithium is een eenmalig geïoniseerd metaal. Het wordt gebruikt bij de behandeling van 

bipolaire stoornissen en wordt toegediend als lithiumcarbonaat (directe afgifte) of als 

lithiumcitraat (retard).  

 

De dosering van lithiumcarbonaat is 300 – 1200 mg/dag en van lithium 8 – 32 mmol/dag. 

Deze doseringen zijn zo breed, omdat het afhankelijk is van de nierfunctie en daarmee van 

leeftijd en/of aandoeningen. De biologische beschikbaarheid is 95% en het verdelingsvolume 

is 0,6 L/kg. Er is amper binding aan plasmaeiwitten (<10%), omdat lithium sterk bindt aan 

rode bloedcellen. De therapeutische plasmaconcentratie is 0,4 – 1,2 mmol/L, afhankelijk van 

(de ernst van) de indicatie en de T1/2 is 12 tot 24 uur, voor 95% renaal.  

 

Bij de klaring van lithium bindt natrium aan lithium. Bij een overdosering wordt daarom NaCl 

toegediend, zodat de klaring van lithium groter wordt. 

De eliminatie van lithium wordt verminderd door: 

- NSAID’s (remmen de nierfunctie); 

- Thiazide diuretica; 

- Dorst; 

- Zout reductie. 

De eliminatie van lithium wordt gestimuleerd door: 

- Acetazolamide; 

- Theophylline; 

- Bicarbonaat. 

 

Er zijn drie vormen van een lithium intoxicatie: 

- Acute overdosis zonder onderhouden lithium behandeling. Dit is de mildste vorm van 

intoxicatie. Lithium is een geneesmiddel met een twee compartimentenkinetiek. 

Wanneer het eenmalig wordt toegediend, zullen de compartimenten niet verzadigd zijn 

en is er weinig toxische effect. Door de distributie zal de plasmaconcentratie laag zijn. 

Agressieve behandeling is niet nodig en er zal snel herstel plaatsvinden; 

- Acute overdosis bovenop een onderhouden lithium behandeling. Hier is er grote kans 

op ernstige toxiciteit. Aangezien de compartimenten verzadigd zijn, zal bij een acute 

intoxicatie de plasmaconcentratie sterk stijgen. Er is een grote kans dat de spiegels > 3 

– 4 mmol/L zijn. Agressieve behandeling is nodig, maar er zal waarschijnlijk snel 

herstel plaatsvinden; 

- Chronische overdosis tijdens de behandeling met lithium. Dit is de meest gevaarlijke 

intoxicatie. Door de chronische overdosis zal lithium accumuleren in het bloed en zijn 

er al ernstige symptomen zichtbaar bij >1 – 2 mmol/L. Lithium zal distribueren naar 

CZS en andere weefsels, waar veel schade wordt aangericht. Er is een agressieve 

behandeling nodig en het herstel zal langzaam zijn. 

 

De ernst van de symptomen neemt toe naarmate de concentratie in het bloed toeneemt. Bij 1,5 

– 2 mmol/L zijn de symptomen misselijkheid, diarree, polyurie, wazig zien, zwakke spieren, 

verwardheid, slechte spraak. Bij hoge concentraties kunnen er insulten optreden, cardiale 

arrhythmie, hypotensie en perifere vasculaire collapse.  

 

De bijwerkingen van lithium zijn: 

- Nieren: 

o Ontwrichting van glomerulaire en tubulaire filtratie; 



o Ontwrichting van concentratie effect; 

o Polyurea  polyurie 

- Hart 

o Depressie van kalium-levels; 

o Cardiaal arrest 

- Thyroid 

o Inhibitie van THS 

- Longen 

o Pulmonaal oedeem 

 

De behandeling van een intoxicatie begint met het controleren van de luchtwegen en de 

ademhaling. Vervolgens wordt er i.v. NaCl 0,9% toegediend om de klaring van lithium te 

vergroten. Decontaminatie met actieve kool is niet nuttig, omdat ionen niet binden. Gehele 

darm lavage kan toegepast worden wanneer er lithiumcitraat (retard) is ingenomen, maar bij 

lithiumcarbonaat is dit ook niet nuttig. Natrium polystyreen sulfonaat kan toegediend worden 

om lithium door natrium te doen vervangen. Hemodialyse is altijd de eerste keus behandeling. 

 

Dialyse wordt meestal pas gestart wanneer de concentratie >4 mmol/L, maar wordt al gestart 

bij >2,5 mmol/L wanneer er ernstige neurologische of cardiale klachten zijn. De dialyse vindt 

minstens 4 uur plaats en de lithiumspiegels worden daarna gemeten. Wanneer de spiegels <2 

mmol/L wordt dialyse gestopt. Na deze 4 uur wordt de behandeling vervolgd met continue 

dialyse om het lithium dat via redistributie vrijkomt te elimineren.  

  



Psychotrope geneesmiddelen 

 
Psychotrope geneesmiddelen zijn onder te verdelen in drie groepen: 

- Antidepressiva  

o Tricyclische antidepressiva, meest voorkomend; 

o SSRI’s, niet erg toxisch (alleen combinatie therapie kan leiden tot serotonine 

syndroom); 

o MAO remmers, komen weinig voor; 

- Antipsychotica 

o Klassieke typische antipsychotica 

o Atypische antipsychotica 

- Hypnotica 

o Benzodiazepines 

o Z-drugs 

Vaak vindt een intoxicatie van deze middelen voor door een combinatie therapie, waarbij het 

effect versterkt wordt. 

 

Tricyclische antidepressiva (TCA)  

TCA binden aan veel verschillende receptoren en hebben daardoor veel verschillende effecten. 

Het remt de heropname van noradrenaline en serotonine (pre-synaptisch) en het remt de 

werking van acetylcholine en histamine (post-synaptisch). De verschillende TCA kunnen 

verschillen in T1/2 vanwege het metabolisme door CYP-enzymen. De biologische 

beschikbaarheid van TCA is laag, omdat er bij het first pass effect al veel geneesmiddel wordt 

gemetaboliseerd en uitgescheiden.  

 

Nortriptyline is de metaboliet van amitriptyline en desipramine is de metaboliet van 

imipramine. Deze middelen worden vooral gebruikt bij depressie.  

 

Clomapramine wordt ook gebruikt bij de behandeling van angst- en dwangstoornissen. In 

hogere dosering wordt het ook gebruikt als antidepressivum. Het heeft een meer serotoninerge 

werking dan de andere TCA’s en in combinatie met een SSRI kan het dan ook leiden tot een 

serotonine syndroom. 

 

Het verschil tussen farmacokinetiek en toxicokinetiek bij TCA is groot: 

- Normale absorptie  vertraagde absorptie; 

- Groot first pass metabolisme  afname first pass metabolisme door verzadiging; 

- Hoge eiwitbinding  afname eiwitbinding door acidose bij eventueel coma 

(ademhalingsdepressie); 

- Lang halfwaardetijd  verlengde halfwaardetijd door entero-hepatische circulatie 

 

Doordat TCA via verschillende wegen werkzaam zijn, kunnen toxische effecten op 

verschillende manieren ontstaan.  

- De inhibitie van de noradrenaline heropname kan zorgen voor een sinus tachycardie; 

- Blokkade van de alfa receptor kan leiden tot perifere vasodilatatie en hypotensie; 

- Cardiale membraan stabilisatie kan leiden tot inhibitie van de natriuminflux, 

vertraagde depolarisatie, verlengde QRS-complex, hartarrhythmie, onderdrukte 

hartcontractiliteit en hypotensie (kan leiden tot shock, behandeling met vocht); 

- Anticholinerge effecten, zoals ernstige obstipatie in de darmen (wat kan leiden tot 

perforatie), afname zweetproductie wat kan leiden tot hyperthermie (vooral in geval 

van insulten) en verzwakte thermoregulatie wat de hyperthermie verder kan verhogen. 



Hartritmestoornissen en insulten zijn de meest fatale symptomen bij TCA intoxicatie. 

De neurologische effecten van intoxicatie zijn sedatie, coma en insulten, waarbij het effect 

dosisafhankelijk is.  

 

De detectie van TCA is moeilijk, omdat er veel verschillende zijn die ongeveer dezelfde 

retentietijd hebben. HPLC-UV is daarom onvoldoende als bewijs.  

 

TCA zijn toxisch bij spiegels >500 µg/L en spiegels >1000 µg/L kunnen fataal zijn. De QRS 

duur is een goede maat voor het voorspellen van de toxiciteit.  

 

Reductie van absorptie kan toegepast worden wanneer de behandeling binnen een uur na 

inname wordt gestart. Zowel enkel als herhaalde dosering actieve kool kan gebruikt worden. 

Ook vindt er alkalinisatie plaats met een natrium bicarbonaat infuus. Dit moet ervoor zorgen 

dat de eiwitbinding weer toeneemt door het afnemen van acidose, de extracellulaire natrium 

toeneemt, de hypotensie afneemt en de QRS verlenging wordt tegengegaan.  

 

Er kunnen geen antiarrhythmica toegediend worden, omdat deze het effect van TCA kunnen 

versterken. Er kunnen ook geen beta-blokkers gebruikt worden, omdat deze de hypotensie 

verergeren.  

 

Allereerst moet de hypotensie behandeld worden, omdat dit kan leiden tot zuurstoftekort van 

de organen, wat kan leiden tot shock. Dit kan gedaan worden door intraveneus vocht toe te 

dienen en noradrenaline voor vasodilatatie. Er moet voorkomen worden dat er insulten 

ontstaan door benzodiazepines toe te dienen.  

 

Eliminatie kan niet geforceerd worden door het grote verdelingsvolume en de sterke 

eiwitbinding. Daarnaast kan dialyse nooit worden toegepast bij patiënten met hypotensie, 

omdat zij juist volume nodig hebben. 

 

TCA intoxicatie kan dagen duren door de vertraagde absorptie in de darmen. Daarom moet de 

patiënt op de hartbewaking liggen totdat de ECG normaal is en minstens 12 uur. 

 

Atypische antipsychotica 

De oude atypische antipsychoticum is clozapine, een middel dat zorgt voor 

beenmergonderdrukking, waardoor het lange tijd niet meer werd voorgeschreven. 

Tegenwoordig wordt het nog voorgeschreven voor patiënten die niet reageren op andere 

behandeling. Clozapine is een erg effectieve antipsychoticum. 

De nieuwe atypische antipsychotica zijn risperidon, olanzapine, quetiapine, aripiprazol en 

ziprasidon.  

 

Clozapine is een antagonist van heel veel receptoren. Het werkt op zoveel receptoren dat de 

belangrijkste onbekend is. Het heeft effect op dopamine, serotonine, acetylcholine en 

noradrenaline.  

 

Clozapine wordt snel geabsorbeerd in de darmen, maar heeft een lage biologische 

beschikbaarheid (<50%). Het heeft een sterke eiwitbinding (>95%). Het verdelingsvolume 

van clozapine is onbekend, omdat dit alleen gevonden kan worden wanneer het parenteraal 

wordt toegediend. Clozapine wordt gemetaboliseerd tot N-desmethylclozapine en clozapine-

N-oxide door CYP1A2. Door fluvoxamine toe te dienen, wordt er minder metaboliet gevormd 

en nemen de bijwerkingen af. T1/2 is 8 uur.  



De toxische effecten zijn (volgorde van toename concentratie): 

- Sedatie (kan al bij lage dosering); 

- Anticholinerge effecten (maar wel speekselvorming); 

- Hypotensie; 

- Tachycardie; 

- Insulten; 

- Coma. 

 

De therapeutische concentratie is 350 – 800 µg/L en de toxische concentratie is >1000 µg/L, 

wat een klein verschil is.  

 

Bij een intoxicatie moet de patiënt direct opgenomen worden op de IC. Eerst worden 

symptomen bestreden, zoals hypotensie (vocht toedienen). Vervolgens worden 

benzodiazepines i.v. toegediend om insulten te voorkomen. Geforceerde eliminatie door 

dialyse is niet mogelijk door de hoge eiwitbinding. Er moeten antibiotica toegediend worden 

door kans op verslechterde immuunsysteem door beenmergonderdrukking. 

 

De nieuwe atypische antipsychotica zijn veel minder toxisch dan clozapine. De effecten bij 

een overdosis zijn: 

- Tachycardie (quetiapine, olanzapine en risperidon); 

- QTc/QRS verlenging (risperidon, quetiapine en ziprasidon); 

- Hypotensie (quetiapine, risperidon en olanzapine). 

De behandeling bij een overdosis is hetzelfde (vocht toedienen, benzodiazepines, geen 

dialyse). 

  



College 12 – Drugs of abuse I 

 
GHB 

GHB is gamma-hydroxy-butaanzuur. Het is een vloeibare XTC. Vroeger werkt het gebruikt 

als analgeticum, maar in de jaren ’90 is het van de markt gehaald. Daarna werd het populair 

als uitgaansdrug en in 2002 is het opgenomen in de Opiumwet. In Nederland komt het niet 

heel veel voor, ongeveer 5% van de gebruikers. 

 

GHB is heel makkelijk te maken door gamma-butyro lacton, NaOH en gedestilleerd water te 

mengen. De kwaliteit is echter moeilijk te maken, de hoeveelheid GHB verschilt van 10-90%. 

De dosering is echter erg kritisch, er kan snel een overdosis optreden. Daarnaast kunnen de 

bijproducten zoals zuur of loog de slokdarm beschadigen.  

 

GHB werkt al binnen een half uur en het duurt ongeveer 3 uur lang. Een lage dosering (<1g) 

zorgt voor een relaxed gevoel, een gevoel van opwinding en het lijkt op het effect van alcohol. 

Bij een dosis van >2g treedt misselijkheid op, duizeligheid, slaperigheid en bewusteloosheid. 

 

De psychische effecten van GHB zijn: 

- Een vredig gevoel, vrolijk en relaxed; 

- Angst verdwijnt; 

- Je gaat veel praten; 

- Je wordt seksueel opgewonden; 

- Verwardheid; 

- Tijdelijke amnesie. 

Het wordt door deze effecten ook gebruikt als ‘rape-drug’. 

 

Bij hogere doseringen heeft GHB de volgende psychische effecten: 

- Toename gevoeligheid voor fysiek contact; 

- Duizeligheid; 

- Hoofdpijn; 

- Misselijkheid; 

- Tremors; 

- Slap gevoel in de spieren; 

- Ongecontroleerde slaap; 

- Bewusteloosheid; 

- Convulsies in armen, benen en gezicht. 

 

Er kan tolerantie optreden, waardoor er meer GHB nodig is om hetzelfde effect te verkrijgen. 

Hierdoor werkt het ook sterk verslavend. Wanneer het regelmatig gebruikt wordt, kan er 

binnen enkele weken verslaving optreden. De ontwenningsverschijnselen zijn zeer ernstig: 

wanneer iemand met een GHB verslaving wordt opgenomen, wordt er vaak GHB toegediend 

om de symptomen te verminderen.  

 

Bij een overdosering werkt GHB anesthesisch en het kan dodelijk zijn bij ernstige 

overdoseringen. Het kan leiden tot bewusteloosheid en coma, respiratoire depressie en er 

moet direct hulp gezocht worden wanneer iemand bewusteloos raakt. 

 

Behandeling: 

 Er moet direct gezorgd worden dat de luchtwegen vrij zijn en vrij blijven; 

 En de patiënt wordt laten slapen. 



 Meestal wordt de patiënt binnen 6 uur weer wakker; 

 Er kunnen ontwenningsverschijnselen optreden wanneer iemand verslaafd is. Deze 

persoon wordt bij ontwaken erg agressief. Er wordt dan medische GHB toegediend 

met doses van 1 – 2 gram en de patiënt wordt doorverwezen naar een kliniek. 

 

Cannabis 

Cannabis wordt gebruikt als collectieve term voor de psychoactieve stoffen uit de 

cannabisplant. Marihuana is elk deel van de plant en hash is alleen de gedroogde hars van de 

toppen van de plant. Bhang is de gedroogde, volwassen bladeren en stam van de plant. Ganja 

is de harsachtige massa van de jonge bladeren en de schutbladeren van de vrouwelijke planten. 

De actieve stof in cannabis is delta-9-tetrahydrocannabinol (THC).  

 

In een marihuana-sigaret zit gemiddeld 1 – 3 % THC, met uitzonderingen tot 15%. In hash zit 

ongeveer 3 – 6 % THC.  

 

THC wordt als medicijn gebruikt bij: 

- AIDS, hier zorgt het voor de stimulatie van de eetlust bij patiënten met anorexia ten 

gevolge van de ziekte; 

- Kanker, wanneer patiënten last hebben van misselijkheid en braken; 

- Kanker, wanneer patiënten erg veel (chronische) pijn hebben; 

- Multiple sclerose. 

 

THC bindt aan de anandanide receptor in de hersenen. Dit zorgt voor een stimulerende, 

sedatieve, hallucinogene werking, afhankelijk van de dosering. Ook zorgt het voor een 

catecholamine vrijgifte, waardoor tachycardie kan optreden. Door inhibitie van de 

sympathische reflexen treedt er hypotensie op. 

 

Ongeveer 10-20% van de THC wordt opgenomen in de darmen. THC wordt in de lever 

gehydroxyleerd tot inactieve metabolieten. De T1/2 bij incidentele gebruikers is 2 – 4 dagen, 

maar bij gebruikers kan dit oplopen tot 10 – 15 dagen, afhankelijk van de opslag in vetweefsel.  

 

De effecten van THC in het eerst half uur zijn: 

- Euforie; 

- Palpitaties (hartkloppingen); 

- Verhoogde sensorische bewustzijn; 

- Verlengde tijdsperceptie. 

Na een half uur treedt het sederende effect in. 

 

Bij intoxicaties treden de volgende effecten op: 

- Angst; 

- Verzwakte korte termijn geheugen; 

- Depersonalisatie; 

- Visuele hallucinaties; 

- Acute paranoïde psychosen. 

 

Het klinische beeld van een intoxicatie is heel duidelijk en vaak wordt er geen bloed 

afgenomen en getest. Urinetests zijn beschikbaar, maar de gevonden resultaten zullen niet 

altijd overeenkomen met het klinisch beeld.  

 

  



Opiaten 

Er zijn verschillende groepen opiaten: 

- Natuurlijke opiaten, zoals morfine en codeïne; 

- Semisynthetische opiaten, zoals heroïne, hydrocodon, hydromorfon en oxycodon; 

- Synthetische opiaten, zoals pethidine, methadon en fentanyl. 

Opiaten werken verslavend.  

 

De medische werking van opiaten zijn analgetica. De mechanismen van toxiciteit zijn: 

- Sedatie; 

- Niet-cardiogene pulmonaal oedeem; 

- Respiratoire depressie en falen, wat leidt tot dood. 

 

Opiaten kunnen op verschillende manier worden toegediend: 

- Intraveneus of rokend, waarbij direct effect optreedt; 

- Oraal (normale afgifte), waarbij het maximale effect na 2 tot 3 uur optreedt; 

- Oraal (vertraagde afgifte), waarbij het maximale effect na 6 tot 12 uur optreedt; 

- Dermaal (pleisters), waarbij het maximale effect na 6 tot 12 uur optreedt.  

 

Klinisch beeld bij een milde intoxicatie is: 

- Lethargie (slaapzucht); 

- Pinpoint pupillen (miosis); 

- Bloeddruk en hartslag verlaging. 

Klinisch beeld bij een ernstige intoxicatie: 

- Coma met respiratoire depressie; 

- Apneu en plotselinge dood. 

Insulten zijn niet gewoon, maar kunnen bij bepaalde opiaten wel voorkomen, zoals codeïne, 

methadon, pethidine en tramadol. Cardiale toxiciteit treedt op bij een methadon overdosis. 

 

De diagnose is makkelijk te maken, wanneer de bekende symptomen optreden, zoals pinpoint 

pupillen, sedatie en respiratoire depressie. Bloedtests zijn niet nodig. Er zijn urinetests 

(immuno-assays), maar die worden alleen gebruikt als bevestiging. Immuno-assays kunnen 

morfine, codeïne, hydrocodon en hydromorfon herkennen.  

 

Voor de behandeling moeten meteen de luchtwegen ondersteund worden en er dient extra 

zuurstof toegediend te worden. Als antigif kan naloxon toegediend worden met 0,2 – 4 gram 

als startdosis intramusculair elke 2 – 3 minuten tot een totale dosis van 10 tot 20 mg. De 

werking van naloxon is erg kort, korter dan veel andere opiaten. Wanneer de patiënt ontwaakt 

moet deze nog 3 – 4 uur bewaakt worden. Er moet daarnaast gelet worden op 

ontwenningsverschijnselen, zoals angst, heftige sensatie van pijn, abdominale krampen, 

diarree en insomnia.  

 

De absorptie kan geremd worden met actieve kool, wanneer het gaat om vertraagde afgifte 

preparaten. Er hoeft geen dialyse gestart te worden, omdat opiaten een zeer grote 

distributievolume hebben en omdat er een antigif bekend is.  

 

Benzodiazepines 

Benzodiazepines worden gebruikt bij de behandeling van angststoornissen, slaapstoornissen 

en paniekaanvallen. Er zijn veel verschillende benzodiazepines, waarvan de naam altijd 

eindigt met –am. De meeste benzodiazepines worden omgezet tot desmethyldiazepine (T1/2 = 



60 uur) , dat wordt gemetaboliseerd tot oxazepam. Oxazepam, flurazepam, lorazepam en de 

metabolieten van alprazolam en triazolam worden geconjugeerd en uitgescheiden via de urine.  

 

Benzodiazepines zijn agonisten van de GABA-receptor. Dit leidt bij overdosering tot sedatie, 

spierrelaxatie en respiratoire depressie en falen. Benzodiazepines leiden niet tot de dood, 

tenzij er een combinatie gebruikt is met andere sederende middelen, zoals alcohol en opiaten.  

Respiratoire arrest kan optreden bij een overdosis van midazolam en alprazolam. 

Cardiopulmonaire arrest kan optreden bij een overdosis van i.v. diazepam, i.v. midazolam en 

i.v. lorazepam.  

 

De toxische dosis is ongeveer 10 tot 20 keer de therapeutische dosis (oraal), maar kan bij 

intraveneuze toediening al optreden bij therapeutische dosis. Inname van andere sederende 

middelen verlaagd de toxische dosis van benzodiazepines.  

 

Klinische beeld: 

- Depressie van het centraal zenuwstelsel; 

- Onduidelijke spraak; 

- Ataxia (gebrek aan spiercontrole); 

- Hyporeflexie en spierrelaxatie; 

- Hypothermie; 

- Coma; 

- Respiratoir arrest. 

 

Bij de diagnose kan niet altijd vastgesteld worden dat het om benzodiazepines gaat, omdat 

andere sedatieve geneesmiddelen hetzelfde klinische beeld hebben. BV: sedatieve hypnotica, 

antidepressiva, antipsychotica en opiaten. Bloedtests zijn daarom nuttig om het geneesmiddel 

te identificeren. Urinetests zijn alleen nuttig om diagnose te bevestigen. Immuno-assays 

kunnen alleen benzodiazepines detecteren die gemetaboliseerd worden tot nordazepam. 

Hiermee kan dus nog niet de precieze benzodiazepine worden gedetecteerd.  

 

Voor de behandeling moeten de luchtwegen ondersteund worden en moet extra zuurstof 

worden toegediend. Daarnaast kan flumazenil worden toegediend als antagonist van de 

GABA receptor. De toediening is 0,1 – 0,2 mg i.v. elke 2 – 3 minuten tot een totale dosis van 

3 mg. De duur van het effect van flumazenil is 1 tot 2 uur en dus minder dan de meeste 

benzodiazepines. Een intoxicatie van benzodiazepines is niet fataal, waardoor er vrijwel nooit 

flumazenil wordt toegediend, tenzij intubatie voorkomen moet worden. Er moet gelet worden 

op ontwenningsverschijnselen, zoals insulten en autonome instabiliteit. Wanneer andere 

geneesmiddelen met pro-convulsieve werking zijn ingenomen, moet er gelet worden op 

convulsies en insulten.  

 

De absorptie kan geremd worden met actieve kool. Totale darm lavage wordt nooit toegepast. 

Er hoeft geen dialyse uitgevoerd te worden, omdat het verdelingsvolume van benzodiazepines 

erg groot is en omdat er een antigif bestaat. 

 


