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Leerdoelen 
Na het doorwerken van deze module bent u in staat om de betekenis van de onderstaande 
begrippen uit te leggen:  

� halfwaardetijd, eliminatiesnelheid  

� C
max

, T
max

  

� biologische beschikbaarheid, first pass-effect  

� eerste-ordekinetiek  

� AUC  

� verdelingsvolume  

� steady state-spiegel (C
ss
) 

Daarnaast bent u in staat om verschillende concentratie-tijdcurves te herkennen en te 
onderscheiden:  

� Curves na intraveneuze en orale eenmalige toediening.  

� Curves na eenmalige en meervoudige toediening.  

� Het verloop van de spiegel bij stoppen van de medicatie. 

Instructie 
Lees eerst de casus en beantwoord daarna online de casusvragen. Vervolgens ontvangt u per 
e-mail de volledige aflevering. Lees daarvan de Toelichting bij de casusvragen. Neem 
vervolgens kennis van de relevante literatuur door de betreffende links te selecteren en de 
abstracts te lezen.  

Casus 1 
Bij een patiënt wordt gedurende 14 dagen nortriptyline toegepast in een dosering van 2 dd 25 
mg. De spiegel (gemeten vlak voor inname van de avonddosering) bedraagt 60 
microgram/liter.  
De dosering wordt op maandag verhoogd tot 25 + 50 mg.  

Casusvraag 1 
De voorschrijver verwacht met deze dosering een spiegel van circa 90 microgram/liter te 
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bereiken. Is dat een goede inschatting?  

Uw antwoord 
ja  

Ons antwoord 
Ja. Bij chronische toediening is de evenwichtsconcentratie (C

ss
) recht evenredig met de 

dosering. 
Bij verhoging van de dagdosering met 50 procent zal de C

ss
 eveneens met circa 50 procent 

toenemen.  

Casusvraag 2 
De voorschrijver verwacht dat de nieuwe plasmaconcentratie na ongeveer een week zal zijn 
bereikt. Is dat een goede inschatting? 

Uw antwoord 
ja  

Ons antwoord 
Ja. Na introductie van een bepaald doseerregime duurt het vier à vijf maal de halfwaardetijd 
eer de evenwichtsconcentratie wordt bereikt. Dat geldt ook bij verandering van de dosering.  

De t½ van nortriptyline bedraagt circa 30 uur. Het nieuwe evenwicht zal na vijf à zeven dagen 
bereikt zijn.  

Casusvraag 3 
De t½ van nortriptyline bedraagt circa 30 uur. Betekent dit dat, indien de toediening zou 
worden gestopt, de spiegel 60 uur na de laatste dosering tot (vrijwel) nul is gedaald?  

Uw antwoord 
ja  

Ons antwoord 
Nee. De meeste geneesmiddelen worden via 'eerste orde kinetiek' uit het lichaam verwijderd. 
Dat betekent dat per tijdseenheid een vast percentage het lichaam verlaat. 
Dertig uur na stoppen is de plasmaspiegel nog circa 50 procent van de uitgangswaarde. Weer 
dertig uur later is deze circa 25 procent et cetera.  

Casusvraag 4 
Nortriptyline heeft een verdelingsvolume van ruim 1000 liter. Is dit een verklaring voor het feit 
dat de antidepressieve werking traag inzet?  

Uw antwoord 
ja  

Ons antwoord 
Nee. Nortriptyline dringt snel in het centrale zenuwstelsel door. Binnen enkele uren is het in 
een redelijke concentratie op de plaatsen van werking. De trage werkingsinzet is het gevolg 
van traag verlopende farmacodynamische processen.  

Casusvraag 5 
De biologische beschikbaarheid (F) van nortriptyline bedraagt circa 50 procent. Betekent dit 
dat niet meer dan de helft van de toegediende hoeveelheid geneesmiddel uit de 
toedieningsvorm vrijkomt? 

Uw antwoord 
ja  

Ons antwoord 
Nee. De biologische beschikbaarheid wordt vooral door twee factoren bepaald:  
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� De hoeveelheid die in de darm vrijkomt en opgenomen wordt  

� De hoeveelheid die de eerste leverpassage 'overleeft' en in het bloed komt. Een F van 50 
procent kan verschillende oorzaken hebben. 

Achtergrondinformatie 

 

Farmacokinetiek houdt zich bezig met de lotgevallen van een geneesmiddel in het lichaam. 
Tegenover de farmacokinetiek staat de farmacodynamiek. Deze heeft als basisvraag: wat doet 
het geneesmiddel met het lichaam?  
De farmacokinetiek houdt zich bezig met absorptie, verdeling en uitscheiding van een 
geneesmiddel. Er wordt veel gebruik gemaakt van 'concentratie-tijdcurves'.  

Een voorbeeld van een concentratie-tijdcurve is op het scherm te zien.  

 

Dit is de concentratie-tijdcurve na een eenmalige toediening van een oraal geneesmiddel. De 
hoogst bereikte concentratie (Cmax) en het tijdstip waarop deze bereikt wordt (Tmax) zijn af te 
lezen.  

Het verloop van deze curve wordt bepaald door de drie belangrijkste kinetische processen: 
absorptie, verdeling en eliminatie. 
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De absorptiefase is met groen aangegeven. 
De tablet of de capsule komt in de maag en valt daar uiteen.  
Pas na transport naar het duodenum begint de opname (vandaar de lag-period aan het begin 
van de curve). De opnamesnelheid is in principe recht evenredig met de hoeveelheid middel in 
de darm. Na enkele uren wordt er nauwelijks meer iets opgenomen (uitzondering: slow- of 
extended-release-preparaten).  

 

De verdelingsfase is met paars aangegeven. 
Nadat het geneesmiddel het bloed heeft bereikt, verdeelt het zich over een groter deel van het 
lichaam. Aanvankelijk verdeelt het middel zich vanuit het bloed en de extravasculaire vloeistof 
naar bijvoorbeeld de weefsels of het lichaamsvet. De bobbel in de curve rond Tmax 
weerspiegelt het instellen van een verdelingsevenwicht. 
Later is de materiestroom met name de andere kant op: vanuit de weefsels naar het bloed. De 
mate waarin en de snelheid waarmee een stof zich verdeelt over het lichaam, hangt af van de 
fysisch-chemische eigenschappen van het geneesmiddel. Een sterk vetoplosbaar (lipofiel) 
geneesmiddel verdeelt zich over grote delen van het lichaam. Een dergelijke stof heeft een 
groot 'verdelingsvolume' (= V

d
).  
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De periode waarin de eliminatie overheerst, is met rood aangegeven. 
Vanaf het moment dat het eerste molecuul in de bloedbaan komt, vindt al eliminatie plaats. In 
de figuur wordt de vorm van de curve vanaf circa t = 6 uur uitsluitend door het eliminatieproces 
bepaald. Eliminatie vindt plaats door een of meer typen leverenzymen en/of door de nier.  

 

In de cumulatieve figuur is te zien dat de drie fasen (absorptie, verdeling en eliminatie) elkaar 
in de tijd overlappen. De farmacokinetiek houdt zich bezig met het beschrijven van deze 
processen ten dienste van de farmacotherapie. Hieronder zal op de drie genoemde fasen wat 
dieper worden ingegaan. 
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In de figuur is te zien wat er gebeurt alvorens een geneesmiddel het bloed bereikt.  

� In maag of darm valt de capsule uiteen.  

� Het geneesmiddel lost op.  

� Het middel komt in het darmepitheel. Sommige geneesmiddelen worden hier door 
enzymen (bijvoorbeeld CYP3A4) gedeeltelijk omgezet.  

� Het middel bereikt de lever. Ook hier kan omzetting plaats vinden.  

Het gedeelte van de toegediende hoeveelheid dat uiteindelijk de circulatie bereikt, wordt de 
biologische beschikbaarheid (symbool: F) genoemd. 
Een geneesmiddel dat goed wordt opgenomen en niet in de darm of de lever wordt 
afgebroken, zal een biologische beschikbaarheid van bijna 100 procent hebben. 

 

De biologische beschikbaarheid (symbool: F) van een preparaat wordt bepaald door het 
oppervlak onder de curve (AUC = area under the curve) van dat preparaat te delen door de 
waarde verkregen na intraveneuze toediening: 
      F = AUC

oraal
 / AUC

intraveneus
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In de figuur zijn plasmaspiegels (rode stippen) gemeten op verschillende tijdstippen na de 
intraveneuze toediening van 2,5 mg haloperidol. 
De eerste meting is na twee uur verricht. Eerder heeft niet zo veel zin, aangezien het instellen 
van het verdelingsevenwicht dan nog gaande is. 
We kunnen extrapoleren dat de schijnbare beginconcentratie ongeveer 2 microgram/liter moet 
zijn geweest. We hebben toegediend 2,5 mg (2500 microgram). Deze hoeveelheid heeft zich 
kennelijk verdeeld over een bepaald volume om deze concentratie te bereiken. 

Voor deze situatie geldt:  
 
      beginconcentratie = toegediende hoeveelheid / verdelingsvolume 
 
In het voorbeeld: 2 microgram / liter = 2500 microgram / V liter. 
 
Hieruit volgt: V = 1250 liter.  
 
Het verdelingsvolume van haloperidol is hier 1250 liter. Uiteraard is dit, bij een 
lichaamsgewicht van circa 75 kg, geen reëel volume. Men spreekt dan ook van een 'fictief 
verdelingsvolume'. 
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De curve die door de gemeten waarden is getrokken, weerspiegelt de eliminatie van 
haloperidol na eenmalige i.v.-toediening. Het gaat om een gebogen curve. Kenmerkend is dat 
na een bepaalde vaste tijd de curve met een bepaald percentage is gedaald. Bijvoorbeeld: 

op t = 18: concentratie = 1 microgram/l 
op t = 36: concentratie = 0,5 microgram/l 
op t = 54: concentratie = 0,25 microgram/l 

De tijd die nodig is voor de concentratie om te halveren noemen we de halfwaardetijd 
(eliminatiehalfwaardetijd; t½ ). Voor haloperidol bedraagt deze 18 uur. Voor de grote 
meerderheid van de geneesmiddelen geldt dat de curve een dergelijk beloop heeft.  

 

Een beloop als weergegeven in de grafiek duidt op eerste-ordekinetiek. Dit impliceert dat op 
elk moment de eliminatiesnelheid (V) recht evenredig is met de concentratie op dat moment 
(C

t
). In formulevorm: 

      V = constante * Ct

 

De constante in deze formule wordt de klaring genoemd (Clearance, afgekort Cl):  

      V = Cl * C
t
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Veel geneesmiddelen worden chronisch gegeven. In de figuur staat de concentratie-tijdcurve 
van de eerste vier dagen van een haloperidolregime: 2 dd 5 mg, inname elke 12 uur. 
De spiegel na de tweede tablet is hoger dan na de eerste; er is namelijk nog haloperidol in het 
lichaam. Maar bij stijgende concentraties neemt de omzettingssnelheid toe (eerste-
ordekinetiek! Zie eerder). 
Daardoor treedt een evenwichtssituatie op. Na enige tijd wordt er evenveel haloperidol 
ingenomen als uitgescheiden. 

 

Zoals in de figuur te zien is, treedt na chronische toediening van een geneesmiddel (dat via 
eerste-ordekinetiek wordt geëlimineerd) een evenwichtssituatie (steady state) op. De 
concentratie beweegt zich tussen vrij nauwe grenzen (in dit geval tussen circa 9 en circa 12 
microgram/l). 
De steady state-concentratie (Css), dat wil zeggen de gemiddelde concentratie nadat 
evenwicht is bereikt, bedraagt in dit geval ruim 10 microgram/l. 
Het tempo waarin bij een vast doseerregime de evenwichtssituatie wordt bereikt, hangt af van 
de halfwaardetijd van het geneesmiddel. Een vuistregel: na vier à vijf keer de t½ is de Css 
bereikt. 
De t½ van haloperidol bedraagt circa 18 uur. Dat betekent dat na 70 à 90 uur (circa drie à vier 
etmalen) er sprake is van een stabiele plasmaconcentratie. 

 

Even terug zagen we dat de eliminatiesnelheid op elk moment recht evenredig is met de 
concentratie op dat moment (C

t
): 

      V = Cl * C
t

 

In de evenwichtssituatie (steady state) komt er kennelijk even veel geneesmiddel binnen als 
dat er geëlimineerd wordt (V = dosering). Dat betekent: 
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      Dosis = V = Cl * C
ss
 

Of iets nauwkeuriger: 

Dosis * F = Cl * C
ss

 

(F = de biologische beschikbaarheid). Het gaat tenslotte om het deel van het geneesmiddel dat 
in het bloed verschijnt.  

Conclusie: de onderhoudsdosering is recht evenredig met de onderhoudsconcentratie (zie 
figuur). We kunnen spreken van lineaire kinetiek.  

(N.B.: in werkelijkheid is er een grote variatie in spiegels na een gegeven dosering. Wel gaat 
op dat verdubbeling van de dosering tot verdubbeling van Css leidt).  

 

Indien na chronisch gebruik van een geneesmiddel de toediening plotseling wordt gestopt, 
ontstaat de curve van deze figuur. 
De t½ van haloperidol bedraagt circa 18 uur. Dat betekent dat 18 uur na de laatste 
concentratiepiek de concentratie tot 50 procent is gedaald. Achttien uur later is daar weer 50 
procent van over en zo verder.  

Vuistregel: 
Vier tot vijf keer de t½ na stoppen is de plasmaconcentratie verwaarloosbaar laag.  

Na staken van haloperidol is dat drie à vier etmalen.  
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Deze e-mail is verzonden door een automatische mailbox. Vragen die u naar deze mailbox 
stuurt worden niet beantwoord. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de deelnemersadministratie van Benecke N.I., 
telefoon: 020-6966349.  

Continuüm Psychiatrie wordt financieel mogelijk gemaakt door Eli Lilly Nederland. 
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