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Introductie 

Medicijnen: nooit leuk als je ze nodig hebt, maar wel handig dat ze er dan 
zijn!  
Misschien heb je er nog nooit bij stil gestaan dat medicijnen ontworpen en 
bedacht zijn, of je afgevraagd waar ze vandaan komen. Paracetamol en 
keeltabletten liggen gewoon bij de drogist en als een simpel middeltje niet 
meer helpt, schrijft de dokter een recept en haal je het betreffende 
medicijn bij de apotheek.  
Maar aan elk tabletje, elk slokje hoestdrank, gaat een heel proces vooraf. 
Deze module is ontwikkeld om je daar enig zicht op te geven. 
 
In deze module ben jij de wetenschapper die werkt aan het ontwikkelen 
van een medicijn voor de genezing van een bepaalde ziekte, of je bent de 
arts die bepaalt welk al bestaand medicijn het meest geschikt is voor de 
behandeling van de betreffende aandoening.  

Werkwijze 
Je neemt eerst de inleidende hoofdstukken 1 en 2 door. Daarna legt je 
docent je drie ziektegevallen (casussen) voor. Met behulp van de 
informatie in de hoofdstukken 3, 4 en 5 ga je één casus uitwerken. Je kunt 
dit in delen doen, d.w.z. telkens na afsluiting van een hoofdstuk de 
betreffende vragen van de casus maken, of eerst de hoofdstukken 3, 4 en 5 
allemaal doornemen, en dan de casus als geheel uitwerken. Overleg met je 
docent. 
 
Je gebruikt diverse werkvormen: je doet practica, bekijkt filmpjes, leest 
teksten, maakt opdrachten, zoekt informatie op internet, maakt 
berekeningen, enz. Deels doe je dit individueel, deels is het groepswerk. 
Je houdt een logboek bij, waarin je o.a. de uitwerkingen van de 
opdrachten en verslagen van de practica noteert. 
Hoofdstuk 6 biedt je nog wat interessante wetenswaardigheden als 
‘toetje’. 

Leerdoelen 
Algemeen leerdoel is: kennismaking met de farmacologie als 
onderzoeksterrein en met de beroepen in dit veld. Specifieke leerdoelen 
per hoofdstuk staan aan het begin van elk hoofdstuk. 

Voorkennis 
Biologie: je hebt basiskennis over de bouw van het celmembraan. Je bent 
op de hoogte van de bouw en de werking van het spijsverteringskanaal, de 
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bloedsomloop en het zenuwstelsel van de mens. Kennis van de ruimtelijke 
structuur van eiwitten is gewenst. 
Scheikunde: je bent bekend met zuur/base chemie (neutralisatiereacties) 
en evenwichtsreacties. Kennis uit de vierde klas van de koolstofchemie en 
de bouw van de materie wordt aanwezig geacht. Je kent begrippen als 
zouten, moleculen, dipool, waterstofbrug, hydrofoob/hydrofiel. 
Wiskunde: niveau VWO 4. 
Natuurkunde: kleurenspectrum. 

Afsluiting, toetsing en beoordeling 
Je sluit de module af met een schriftelijke toets.  
Ook maak je een verslag en/of een posterpresentatie en/of een 
powerpointpresentatie van de uitwerking van je casus.  
Je docent zal aangeven hoe zwaar het cijfer voor de toets, voor het 
verslag, voor de posterpresentatie, voor de powerpointpresentatie en voor 
het logboek meetellen in de beoordeling.  
 
Je zult veel nieuwe begrippen tegenkomen, waarvan sommige in het 
Engels. Achterin de module is een compendium opgenomen: een 
woordenlijst waarin deze begrippen worden uitgelegd. Makkelijk om even 
terug te zoeken! 
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1 De ontwikkeling van een nieuw 

geneesmiddel: een zaak van 

onderzoekers, overheid en bedrijfsleven 
Leerdoelen 
Aan het eind van hoofdstuk 1 kun je: 

 uitleggen wat de verschillende fasen in het geneesmiddelonderzoek zijn en wat ze 
inhouden 

 uitleggen wat een patent is en waarom dit een belangrijke rol speelt in 
geneesmiddelonderzoek 

 het verschil aangeven tussen specialité en generieke geneesmiddelen 

 zelf objectieve informatie vinden over geneesmiddelen. 

 
Geneesmiddelen vallen in Nederland onder een speciale wet, de wet op de 
Geneesmiddelregistratie. Dat is maar goed ook, want het gaat tenslotte 
om je gezondheid! Alles is precies beschreven: wanneer iets een 
geneesmiddel genoemd mag worden, dat je er niet zomaar reclame voor 
mag maken, dat er precies in moet zitten wat er op staat, hoe bewezen 
moet zijn dat het doet wat er op staat, hoe de verpakking er uit moet 
zien, hoeveel pilletjes er in een verpakking mogen en of er ook 
bijwerkingen zijn, zelfs hoe het er in de fabriek tijdens het 
productieproces allemaal aan toe gaat: alles is beschreven en vastgelegd.  

1. Opdracht 
Lees de paragraaf 1.1 ‘Verschillende fasen in geneesmiddelonderzoek’.  
Maak van de hierin genoemde fasen een schematisch overzicht.  

1.1 Verschillende fasen in geneesmiddelonderzoek 
Startpunt bij de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel is de 
ontrafeling van de oorzaak van een ziekte. Waarom wordt de ene persoon 
ziek en de ander niet? Wat is er bij hem/haar anders en hoe kun je daar 
wat aan doen? Als je de oorzaak van een ziekte op moleculair niveau kent, 
kun je er met moleculen - verpakt als geneesmiddelen - op ingrijpen. 
Medisch ingrijpen wordt interventie genoemd. Meer hierover in hoofdstuk 
3. 
 
De hypothese waarmee het zoeken naar een medicijn begint, luidt: de 
ziekte wordt veroorzaakt doordat een bepaald eiwit in de betreffende 
patiënt niet goed functioneert. Dit kan inhouden dat het eiwit ontbreekt, 
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of dat het te hard werkt, of juist te langzaam. Als je weet met welk eiwit 
iets mis is, heb je een aangrijpingspunt voor de behandeling van de ziekte.  
De startvraag is dus: Welk eiwit functioneert niet goed? De zoektocht naar 
dit eiwit heet in het Engels ‘target finding’. In het Nederlands wordt dit 
eiwit ‘doeleiwit’ genoemd.  
(We spreken hier niet over infectieziekten. Deze worden veroorzaakt door 
bacteriën of virussen en om ze te bestrijden moeten de betreffende 
bacteriën of virussen aangepakt worden.) 
 
Na target finding komt het proces van ‘lead finding’, d.w.z. het zoeken 
naar de biologisch actieve stof die heel gericht alleen dit ene doeleiwit 
uitschakelt of juist aanzet tot activiteit. Heel precies alleen dit doeleiwit 
natuurlijk, want anders krijg je er ongewenste werkingen bij cadeau! Het 
voorkómen van schadelijke effecten is het werkveld van de toxicologie. 
 

1. Definitie: biologisch actieve verbinding 
Een biologisch actieve verbinding (in het Engels: ‘drug’) is een stof die 
een biologisch effect heeft op het lichaam. Meestal bedoelt men een 
geneesmiddel: hierbij wordt de biologisch actieve stof gebruikt om een 
ziekte of de gevolgen van een ziekte te bestrijden. Genotmiddelen zoals 
cafeïne, nicotine en alcohol, zijn ook biologisch actieve verbindingen 
omdat ze een lichamelijk effect veroorzaken. Daarnaast zijn 
‘geestverruimende middelen’ zoals cannabis, heroïne en cocaïne biologisch 
actieve stoffen. Een ander woord voor biologisch actieve stof is farmacon, 

meervoud: farmaca. Dit woord komt uit het Grieks:  (= 
farmacon) betekent remedie, medicijn. 

 
In de volgende stap, ‘lead optimization’, wordt deze biologisch actieve 
stof, dit farmacon, geoptimaliseerd. Het molecuul wordt steeds iets 
gewijzigd waardoor zijn fysisch-chemische eigenschappen veranderen en 
dus ook zijn biologische activiteit. Na elke aanpassing gaat men na of de 
werking van het farmacon verbetert of verslechtert. Het streven is: een 
leadmolecuul dat zodanig is aangepast dat de gewenste werking optimaal 
is en de ongewenste bijwerkingen minimaal.  
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Figuur 1: ontwerpcyclus in de eerste fase van geneesmiddelontwikkeling. 
 
Je moet er ook voor zorgen dat het molecuul aankomt op de plaats waar 
het moet werken: als je pijn hebt in je knie en je slikt een pijnstiller, ga 
je ervan uit dat het geen pijnstiller voor je maag is, maar dat het 
geneesmiddel ervoor zorgt dat de pijn in je knie weggaat. Dus moet er 
naar de oplosbaarheid (zie practicum 2) en de manier van toedienen 
gekeken worden. 
 

2. Practicum: oplosbaarheid van geneesmiddelen  
Elk geneesmiddel heeft in het lichaam een andere oplosbaarheid. De 
oplosbaarheid is een chemische eigenschap van een stof en geeft de mate 
aan waarin de ene stof in de andere kan worden opgelost. Met dit 
practicum wordt de oplosbaarheid van twee pijnstillers bij 
kamertemperatuur bekeken.  
 
Benodigdheden 

 1 tablet Acetylsalicylzuur (aspirine) 

 1 tablet Paracetamol 

 bekerglas 

 mortier 

 weegschaal 

 pipet of buret 

 demiwater. 
 
a. Zoek de structuurformules, molmassa’s en oplosbaarheid in water, 

alcohol en ether op van acetylsalicylzuur en paracetamol. 
b. Bereken hoeveel water er volgens de theoretische oplosbaarheid moet 

worden toegevoegd om 100 mg acetylsalicylzuur, resp. paracetamol op 
te lossen.  
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 Maak een tablet aspirine fijn in een mortier.  

 Weeg 100 mg van dit ‘aspirinepoeder’ af en breng het in een 100 mL 
bekerglas.  

 Voeg nu - onder voordurend roeren - langzaam water toe. Doe dit met 
een pipet of buret, zodat je nauwkeurig kunt bijhouden hoeveel water 
er is toegevoegd. Blijf aanvullen (kleine beetjes) en roeren totdat het 
poeder geheel is opgelost. Noteer hoeveel water je hebt toegevoegd. 

 Doe dit twee maal en noteer de gemiddelde uitkomst. 

 TIP: het kan helpen een papiertje onder je bekerglas te leggen om 
beter te kunnen zien wanneer alle vaste stof is opgelost. 

 
Voer nu dezelfde bewerking uit met het tablet paracetamol. 
 
a. Bereken de oplosbaarheid van aspirine en paracetamol volgens de 

uitkomsten van dit experiment en vergelijk deze met de theoretische 
oplosbaarheid. Als er verschillen zijn: geef aan waardoor dit komt. 

b. Je hebt het experiment uitgevoerd bij kamertemperatuur. De 
lichaamstemperatuur is 370 C. Welke invloed zal dit verschil hebben op 
de oplosbaarheid? 

Preklinisch onderzoek 
Het geoptimaliseerde farmacon wordt altijd eerst getest op cellen en 
weefsels die in het laboratorium worden gekweekt. Dit heet in vitro 
onderzoek.  
Zo kom je achter de werking van het middel op b.v. de levercellen in een 
petrischaaltje. Maar dan weet je nog niet wat de invloed is op b.v. de 
bloeddruk. Daarom wordt vervolgens onderzoek gedaan in dieren. Dit heet 
in vivo onderzoek. Door dieren te behandelen die een ziekte hebben die 
erg veel lijkt op de te behandelen ziekte bij mensen hoopt men iets te 
ontdekken over de effectiviteit van het middel. Ook dient dit in vivo 
onderzoek om mogelijke bijwerkingen op te sporen.  
Helaas is dit preklinisch onderzoek slechts zeer beperkt voorspellend voor 
wat er zal gebeuren bij de mens. 

Klinisch onderzoek 
Onderzoek in de mens wordt klinisch of mensgebonden onderzoek 
genoemd. 
 
Klinisch onderzoek is onderverdeeld in vier fasen.  
De eerste twee fasen zijn gericht op beantwoording van de volgende 
vragen: in welke dosis moet het geneesmiddel worden toegediend om een 
werkzame concentratie in het bloedplasma te krijgen en wordt deze dosis 
goed verdragen? 
Er wordt altijd gestart met gezonde vrijwilligers om deze dosis te vinden. 
Hoe bepaal je of het geneesmiddel effectief is? Dit moet op een of andere 
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manier gemeten kunnen worden. Vaak gebeurt het door bepalingen in het 
bloed te doen. Als je bv. een geneesmiddel ontwikkelt dat de kans op een 
hartinfarct moet verminderen door de cholesterolconcentratie in het bloed 
te verlagen, kun je de effectiviteit daarvan testen door een 
cholesterolmeting in het bloed.  
Na het onderzoek aan vrijwilligers wordt het middel toegediend aan een 
kleine groep patiënten die lijden aan de betreffende ziekte. 
In deze eerste twee fasen van het onderzoek wordt een zo betrouwbaar 
mogelijke inschatting gemaakt van de effectieve dosis, en de beste wijze 
van toediening bepaald. 
Vervolgens wordt het potentieel geneesmiddel onderzocht in grote 
groepen patiënten. De werkzaamheid wordt dan bekeken met een 
zogeheten effectmaat: iets wat goed te meten is en wat direct verband 
houdt met het geneesmiddel. Als je een cholesterolverlagend 
geneesmiddel gaat testen kan de effectmaat bijvoorbeeld zijn: het aantal 
patiënten dat een hartinfarct krijgt.  
In deze derde fase van het mensgebonden onderzoek wordt de werking van 
het middel meestal vergeleken met de werking van een placebo: een 
nepmiddel dat uiterlijk niet te onderscheiden is van het echte middel. 
Zowel patiënt als onderzoeker weten tijdens de uitvoering van het 
onderzoek niet of een individuele patiënt behandeld wordt met de placebo 
of met het onderzoeksmiddel. Dit heet ‘dubbelblind onderzoek’. Door 
middel van loting (‘at random’) wordt bepaald wie de placebo krijgt en 
wie het onderzoeksmiddel. Hiermee wordt bereikt dat beide 
behandelgroepen vergelijkbaar zijn, wat betreft alle factoren die bij 
patiënten het effect van de interventie zouden kunnen beïnvloeden 
(leeftijd, bloeddruk, leefgewoonten, geslacht, gewicht, enz.). Hierdoor 
zullen deze factoren de resultaten van het onderzoek niet vertekenen. 
Men spreekt hierbij wel van een dubbelblind gerandomiseerd klinisch 
onderzoek.  
Dit onderzoek zal het definitieve antwoord geven op de vraag of het 
onderzoeksmiddel effectief is in de behandeling van de ziekte en het 
levert (indirect) het bewijs dat het aangrijpingspunt inderdaad van belang 
is voor ontstaan/voortbestaan van de ziekte.  
 
Op basis van dit onderzoek wordt door de overheid beslist of het middel 
door de fabrikant op de markt mag worden gebracht. De fabrikant vraagt 
dan de zogeheten handelsvergunning aan en als die wordt verleend heet 
het een geregistreerd geneesmiddel (zie hoofdstuk 5). 
Ziektekostenverzekeraars beoordelen vervolgens of het effect relevant 
genoeg is om het gebruik van het middel te vergoeden. 
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Figuur 2: proces van geneesmiddelontwikkeling. 
 
Soms zijn bijwerkingen zo zeldzaam, dat ze pas optreden nadat het middel 
al (jaren) wordt toegepast in de praktijk. Het is daarom van belang om de 
veiligheid van het geneesmiddel ook ná de formele onderzoeksfase van de 
geneesmiddelontwikkeling te blijven bewaken. Deze vierde fase van het 
klinisch onderzoek wordt wel ‘post-marketing surveillance’ genoemd. 
Deze wordt in Nederland uitgevoerd door het bijwerkingencentrum Lareb 
(= Landelijke registratie bijwerkingen) en in Europa door het Europees 
bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling EMEA (zie hoofdstuk 5). 
 

3. Opdracht 

3.1 Vervolg opdracht 1 
In figuur 2 worden de opeenvolgende fasen van de 
geneesmiddelontwikkeling schematisch weergegeven.  
Bekijk ook de demo op ►URL1 In deze flash animatie zie je de fasen van 
het geneesmiddelonderzoek, wat de kosten zijn per fase en hoeveel 
verbindingen/moleculen/mogelijke geneesmiddelen er in iedere fase 
overblijven. 
 
Vergelijk jouw overzicht uit opdracht 1 met het schema van figuur 2.  
Maak een grafiek van je overzicht, waarin je één aspect uit het schema 
(bijvoorbeeld de kosten, of de hoeveelheid tijd, of het aantal 
moleculen/potentiële geneesmiddelen) er in de vormgeving zodanig 
uitlicht dat je in één oogopslag kunt zien of dit aspect (enorm) daalt of 
juist stijgt. Voorbeelden van een dergelijke vormgeving zie je in figuur 3. 
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Figuur 3: voorbeelden van geïllustreerde grafieken of schema’s (links energieverbruik, 
midden werkloosheidsprognose New York, rechts groei van kinderen). Bron: Laurence 
Livermore National Laboratory, Eamonn Bonner, Boston College, Nigel Holmes, 
Independent Budget Office 

 

3.2 Klinisch onderzoek fase 3 
a. Wat is dubbelblind onderzoek? 
b. Waarom wordt door middel van loting bepaald of een patiënt het 

medicijn of een placebo krijgt? 

3.3 Klinisch onderzoek fase 1 
Zet een klinisch onderzoek fase 1 op voor een mogelijk geneesmiddel 
tegen obesitas (overgewicht). Maak een advertentietekst en bedenk een 
aantal randvoorwaarden. 

1.2 Gewenste en ongewenste effecten van 
geneesmiddelen 
‘Sola dosis facit venemum’ zei Paracelsus (1493-1541) al.  
 ‘Alles is giftig, want er is niets zonder giftige eigenschappen..... Slechts 
de dosis maakt iets tot een vergif.’ Zo luidt het hele citaat in vertaling. 
Dit concept is de basis van de moderne farmacologie, én van de andere 
kant van de medaille: de toxicologie (de leer der vergiften). 
 
Als een biologisch actieve stof een ongewenst effect heeft, spreken we van 
een bijwerking of een toxisch effect.  
 

2. Achtergrondinformatie: bijwerking? 
Soms wordt de bijwerking de gewenste werking!  
Zo werd het vaatverwijdend middel minoxidil oorspronkelijk ontwikkeld als 
bloeddrukverlagend geneesmiddel. Bij gebruik van minoxidil bleek 
haargroei een hinderlijke bijwerking. Men is vervolgens het middel gaan 
gebruiken als lotion ter bestrijding van kaalheid. Toen werd het 
vaatverwijdend effect van het middel een bijwerking! 
Een ander voorbeeld is sildenafil (merknaam: Viagra).  
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Dit middel werd aanvankelijk onderzocht met het oog op de behandeling 
van patiënten met een hartziekte.  
Het bleek dat de mannelijke deelnemers aan het onderzoek, die vaak last 
hadden van impotentie, de tabletten niet aan de onderzoeker wilden 
teruggeven vanwege een zeer prettige ‘bijwerking’. 

 
Figuur 4: verpakking van Viagra met als werkzame stof sildenafil: van 
bijwerking tot blockbuster. Bron: Pfizer 

 

4. Opdracht 
 

4.1 Blockbuster 
Zoek uit wat in de farmacologie een blockbuster is. 
 

4.2 Opdracht 
Lees het bericht ‘US woman dies after water contest’ in bron 3. Hieruit 
blijkt dat de giftigheid van een stof afhangt van de dosis, en dat dit zelfs 
voor water geldt. Zoek uit hoe het komt dat te veel water in te korte tijd 
toxisch kan zijn. 
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Figuur 5: geneesmiddelen en geld. Bron: 
Photo Stock 
 

3. Bron: US woman dies after water contest 

 
Nieuwsbericht van 14 januari 2007: waterintoxicatie. Bron: BBC News 

1.3 Geneesmiddelen en geld 
Het is van belang je te realiseren dat in alle fasen van het 
ontwikkelproces gegevens kunnen worden verkregen die 
kunnen leiden tot het stoppen van toepassing van het middel. 
Hierdoor wordt slechts een kleine minderheid van de farmaca 
die in ontwikkeling worden genomen uiteindelijk ook als 
geneesmiddel toegepast. Dit maakt het ontwikkelproces 
extreem duur, waardoor het alleen gefinancierd kan worden 
door commercieel werkende grote (multinationale) firma’s 
die voldoende kapitaal hebben om meerdere middelen 
tegelijkertijd in ontwikkeling te nemen zodat risico’s gespreid 
worden. 

Patent 
Een patent geeft de houder ervan het alleenrecht om een 
bepaald product - in dit geval een geneesmiddel - te maken 

en te verkopen.  
Het patentsysteem is ingesteld om een bedrijf dat een geneesmiddel heeft 
ontdekt en ontwikkeld in de gelegenheid te stellen om de onkosten die 
gemaakt zijn (ruim) terug te verdienen, zodat mede gecompenseerd wordt 
voor de verliezen die zijn opgetreden door mislukte ontwikkeltrajecten. 
Bovendien maken patenten het mogelijk de nieuwverworven kennis met 
anderen te delen: als de vinding niet beschermd zou zijn, zou het veel 
partijen ervan weerhouden om deze wereldkundig te maken. Dus om 
gezamenlijk in de (farmaceutische) wetenschap verder te komen, zijn 
patenten onmisbaar.  
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Een patent op een geneesmiddel is 15 jaar geldig. In die periode heeft het 
bedrijf het alleenrecht tot verkoop van het ontwikkelde middel. Een 
geneesmiddel waar een patent op rust, heet een specialité. Na die tijd 
mogen andere bedrijven hetzelfde geneesmiddel namaken. Deze 
geneesmiddelen worden generieke of loco-preparaten genoemd. Meer 
hierover in de volgende paragraaf ’Merknaam en generieke naam’. (Het 
woord preparaat komt uit het Latijn en betekent letterlijk ‘dat wat 
gemaakt is’. In de medische wereld worden met preparaten medicijnen 
bedoeld.) Deze loco-preparaten zijn veel goedkoper dan het oorspronkelijk 
ontwikkelde middel, want de producent van het loco-preparaat hoeft 
alleen maar aan te tonen dat bij een gelijke dosis geneesmiddel eenzelfde 
hoeveelheid van de werkzame stof bij de patiënt in het bloed komt. Dit 
bedrijf heeft geen dure klinische onderzoeken nodig om toestemming te 
krijgen van de overheid om het middel te verkopen. Voor gebruikers van 
het geneesmiddel is het van belang te weten dat loco-preparaten 
kwalitatief niet verschillen van het dure originele middel. 
Een andere manier om het ontwikkelrisico (en daarmee de kosten) van een 
geneesmiddel te beperken is de ontwikkeling van zogenaamde ‘me-too 
preparaten’. Hierbij gebruikt een firma een doeleiwit dat al door een 
andere fabrikant is gevalideerd. Dat wil zeggen: er is al een succesvol 
geneesmiddel ontwikkeld dat gebruik maakt van dit bepaalde 
aangrijpingspunt, dit doeleiwit. Door nu een ander molecuul te maken dat 
op hetzelfde doeleiwit aangrijpt, is het risico op mislukking veel kleiner 
dan wanneer een geneesmiddel wordt onderzocht dat gebruikmaakt van 
een heel nieuw aangrijpingspunt. Het me-too preparaat is in gebruik vaak 
net iets makkelijker dan het eerste middel van zijn soort, bijvoorbeeld 
doordat de doseerfrequentie (het aantal keren dat het middel moet 
worden ingenomen) kan worden teruggebracht of omdat de wijze van 
toediening iets eenvoudiger is (bijvoorbeeld een tablet i.p.v. een injectie). 
Voor de registratie van ‘me-too preparaten’ zijn echter wel weer 
uitgebreide dierexperimentele en klinische onderzoeken nodig om 
bijwerkingen en effectiviteit zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen.  
 

4. Achtergrondinformatie: nieuw patent? 
Soms bedenken fabrikanten heel ingenieuze manieren om opnieuw een 
patent aan te kunnen vragen op hetzelfde middel. Ze vragen bijvoorbeeld 
patent aan op een andere toedieningsvorm: bruistablet i.p.v. capsule. Of 
ze maken van een geneesmiddel dat oorspronkelijk als een mengsel van 
spiegelbeeldmoleculen was ontwikkeld, een ‘nieuw’ geneesmiddel dat 
alleen de actieve stereo-isomeer bevat. (Uitleg over stereo-isomeren vind 
je in paragraaf 5.1.) Een bekend voorbeeld hiervan is omeprazol 
(merknaam in Nederland: Losec), een geneesmiddel dat de zuurproductie 
in de maag zeer effectief kan afremmen.  
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Toen het patent op dit middel bijna was verlopen, bracht de fabrikant 
esomeprazol (het actieve L-spiegelbeeldmolecuul van omeprazol; 
merknaam in Nederland: Nexium) op de markt met een nieuw patent. Door 
vervolgens een reclamecampagne te starten voor artsen waarin men als 
verkoopargument noemde dat voor een gelijk effect je bij gebruik van 
esomeprazol slechts 50 procent van de dosis van omeprazol nodig hebt, 
kon men het marktaandeel van dit extreem goed verkopend geneesmiddel 
behouden. Er zijn echter geen aanwijzingen voor het optreden van 
bijwerkingen door het gebruik van het inactieve D-isomeer, zodat de 
meerwaarde van Nexium boven omeprazol nooit duidelijk is vastgesteld. 

 

5. Vraag 
a. Hoe kunnen de kosten van geneesmiddelenonderzoek verlaagd worden? 

Bedenk twee manieren. 
b. Wat is een me-too preparaat?  

Merknaam en generieke naam 
Een geneesmiddel heeft vaak twee namen. Dit kan verwarrend zijn voor de 
patiënt en soms ook voor de dokter die het middel moet voorschrijven.  
Zodra het patent van een goedverkopend geneesmiddel is verlopen, gaan 
andere fabrikanten hetzelfde geneesmiddel maken (zie vorige paragraaf 
‘Patent’). De werking en effectiviteit is gelijk aan het originele preparaat, 
de wetenschappelijke naam is ook identiek, slechts de naam waaronder 
het verkocht wordt is verschillend. 
De ‘generieke naam’ is een internationale naam voor het geneesmiddel. 
Het is een wetenschappelijke naam die vaak ook een aanduiding geeft van 
de wijze waarop het geneesmiddel werkt. Zo eindigt de generieke naam 
van slaaptabletten die werken door blokkering van de 
benzodiazepinereceptor (zie hoofdstuk 3 ‘farmacodynamiek’) vrijwel 
allemaal op ‘-zepam’ (bijvoorbeeld diazepam, oxazepam).  
De merknaam van het middel is verzonnen door de fabrikant. Deze kan van 
land tot land verschillen en is zo gekozen dat hij gemakkelijk wordt 
onthouden. In deze naam zie je meestal niets meer terug van het 
werkingsmechanisme (Valium heeft als werkzaam bestanddeel diazepam, 
Seresta heeft als werkzaam bestanddeel oxazepam).  

6. Opdracht 

6.1 ‘Over –the-counter-drugs’ 
Je kunt bij een drogisterij of supermarkt geneesmiddelen kopen zonder 
recept (‘over-the-counter-drugs’). Het betreft hier over het algemeen 
geneesmiddelen die aanvankelijk alleen op recept verkrijgbaar waren, 
maar waarmee inmiddels zoveel ervaring is opgedaan en waarvan de 
veiligheid zo goed is gedocumenteerd, dat de overheid toestaat ze te 
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verkopen zonder recept van een arts. Van deze geneesmiddelen is het 
patent al lang verlopen.  
a. Noem vijf geneesmiddelen die je op dit moment vrij kunt kopen bij een 

drogist of supermarkt. 
b. Zoek voor drie van deze middelen op internet op hoe ze werken en 

waarvoor ze worden gebruikt (gebruik hiervoor bijvoorbeeld de website 
van het college ter beoordeling van geneesmiddelen: ►URL2 of het 
farmacotherapeutisch kompas: ►URL3).  

c. Noem voorbeelden van medicijnen die zowel in de vorm van een 
generiek preparaat als onder merknaam te koop zijn en noteer het 
prijsverschil.  

d. Kun je ook ‘me-too’ preparaten vinden? (zie vorige paragraaf ‘Patent’) 
e. Hebben de middelen die te koop zijn bij een supermarkt of drogist ook 

bijwerkingen? 

6.2 Illegale verkoop 
Via internet worden veel geneesmiddelen (illegaal) verkocht.  
Viagra (sildenafil) is hiervan een zeer bekend voorbeeld. Waarvoor wordt 
Viagra toegepast? Wat zijn de bijwerkingen van Viagra?  
Welke gevaren kleven er in het algemeen aan de illegale verkoop van 
geneesmiddelen via internet? 
 

7. Practicum: kwalitatieve bepaling van acetylsalicylzuur met behulp 
van ijzer(III)chloride 

Aspirine is de meest bekende merknaam voor de stof acetylsalicylzuur. Het 
wordt over de hele wereld door miljoenen mensen gebruikt als 
geneesmiddel, voornamelijk als pijnstiller en koortsverlagend middel. 
Dagelijks wordt in Nederland door circa 4% van de bevolking een pijnstiller 
genomen. Aspirine en paracetamol zijn de meest gebruikte pijnstillers.  
Met dit practicum ga je testen of er (acetyl)salicylzuur in APC- en 
Aspirinetabletten zit. 

Benodigdheden 

 2 mortieren 

 4 reageerbuizen 

 reageerbuisrek 

 microspatel 

 tablet Aspirine 

 tablet APC 

 zuiver Acetylsalicylzuur 

 zuiver Salicylzuur 

 0,02 M Fe(III)Cl  (= IJzer(III)Chloride) 

 demiwater. 
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Als ijzer(III)chloride reageert met acetylsalicylzuur of salicylzuur (SAL) 
wordt een gekleurd complex gevormd. De reactie verloopt als volgt: 
 

     3 3Fe aq SAL aq FeSAL aq

geel + kleurloos paars

  


 

 
a. Teken het complex. 
 
Maak een APC-tablet en een Aspirinetablet fijn in een mortier. 
Nummer de reageerbuizen en noteer wat je in welke reageerbuis doet:  
Neem van de fijngemaakte APC- en Aspirinetablet, van het zuiver 
acetylsalicylzuur en het zuiver salicylzuur ieder een microspatelpunt en 
doe deze elk afzonderlijk in een reageerbuis.  
Voeg per reageerbuis 5 mL demiwater toe om het poeder op te lossen. 
Voeg drie druppels 0,02 M Fe(III)Cl toe aan elke reageerbuis. Kijk wat er 
gebeurt en noteer dit (per reageerbuis). 
 
b. Wat kun je op basis van je waarnemingen zeggen over de hoeveelheid 

acetylsalicylzuur in de twee soorten tabletten? 
c.  Welke tablet heeft de hoogste concentratie acetylsalicylzuur volgens 

de uitkomst van dit practicum? Klopt dat met de theoretische waarden 
(literatuurwaarden/ beschrijving op de bijsluiter en verpakkingen)? 

1.4 Geneeskracht uit de natuur 
In de klassieke oudheid en in de middeleeuwen was kennis van plantkunde 
van belang voor het herkennen van geneeskrachtige of juist giftige 
planten. Sommige geneesmiddelen die nog steeds worden gebruikt, zoals 
digoxine uit de plant vingerhoedskruid en atropine uit de plant wolfskers 
werden al door middeleeuwse monniken toegepast om zieken te 
behandelen. Nog steeds komt het voor dat een biologisch actieve stof voor 
het eerst ontdekt wordt door biologen bij de bestudering van planten of 
dieren. Recente voorbeelden hiervan zijn taxol (afkomstig uit de 
taxusboom) en vincristine (afkomstig uit het plantje maagdenpalm), beide 
toegepast bij de behandeling van kanker.  
Op dit moment wordt een nieuw middel onderzocht voor de behandeling 
van suikerziekte. Dit middel, exendin-4, bevordert de insulineafgifte door 
de alvleesklier. Het werd voor het eerst geïsoleerd uit het gif van een 
hagedis (het Gila monster, Heloderma suspectum). In het huidslijm van 
kikkers zijn ook biologisch actieve stoffen gevonden. 
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Figuur 6: dia waarmee Phoenix Pharmaceutical Biotech. Inc op een congres in 2005 
wereldkundig maakte dat zij exendin-4 als middel tegen suikerziekte gaan toepassen. 
Bron: congres oktober 2005, Phoenix Pharmaceutical Biotech Inc. 

 
Farmacognosie is de wetenschap die onderzoek doet naar stoffen in 
planten die mogelijk een geneeskrachtige werking hebben. De stoffen 
worden uit de plant geëxtraheerd, gezuiverd en getest. De preparaten die 
hiervan worden gemaakt zijn natuurgeneesmiddelen.  
 
Ook farmacologen gebruiken de natuur: als achterhaald is welke stof uit 
een plant een bepaald geneeskrachtig effect veroorzaakt, gaat men 
proberen om deze stof uit de plant te isoleren en chemisch na te maken. 
Deze synthetische stof wordt vervolgens nauwkeurig gedoseerd als 
medicijn op de markt gebracht, na onderzoek van eventuele bijwerkingen 
(zie paragraaf 1.1) 
Soms besluiten farmacologen ‘de natuur te verbeteren’: een uit planten 
geïsoleerde stof iets te wijzigen, waardoor de werking of een aspect ervan 
verbetert. Zo is aspirine ontstaan. Uit de bast van de wilg (salix) is 
salicylzuur gehaald. Dat heeft een pijnstillende en koortswerende werking, 
maar het prikt op de tong, het smaakt vies en is ook erg zuur (pKz = 2.97 
bij kamertemperatuur), waardoor weefselbeschadiging kan ontstaan. 
Wanneer je salicylzuur verestert, ontstaat het zwakkere zuur 
acetylsalicylzuur (pKz = 3.5 bij kamertemperatuur) dat niet meer prikt en 
minstens zo goed blijkt te werken.  
 
Momenteel lopen grote onderzoeken in de tropen naar medisch werkzame 
stoffen in (zeldzame) tropische planten: Welke zijn dat? Wat doen ze 
precies? Kunnen we de planten kweken en de werkzame stof eruit isoleren 
of is het handiger de betreffende stof na te maken in het lab 
(synthetiseren)? 
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Figuur 7: geneesmiddelbereiding: van voorkomen in de natuur tot geneesmiddel. 
 

5. Achtergrondinformatie: de ontwikkeling van taxol als 
middel tegen kanker 
‘Taxusnaalden bevatten een stof die werkzaam is tegen kanker’. Een 
geweldige ontdekking! Welk bedrijf zou als eerste kans zien om er een 
medicijn tegen kanker van te maken?  
Na deze ontdekking zijn vele onderzoeken gestart. De eerste resultaten 
waren: 
1. Niet alle soorten taxusnaalden bevatten deze stof, die inmiddels 

taxol heet. 
2. De taxussoort die veel taxol bevat groeit heel langzaam. 
3. Een andere benadering leverde als resultaat: 
4. Synthese van taxol in het lab is uitsluitend mogelijk op kleine schaal: 

veel stappen, kost veel tijd, er gaat veel verloren: 1 kg grondstof 
levert 100 mg taxol op. 

5. En verder werd vastgesteld: 
6. Een taxussoort die wél snel groeit, blijkt een stof te bevatten die in 

een paar stappen om te zetten is tot taxol. 
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8. Opdracht  
Ga voor elk van onderzoeksresultaten in informatieblok 5 na uit welk soort 
onderzoek dit resultaat is voortgekomen en wat de afwegingen waren om 
dit onderzoek zo te doen. Hoe gaat de ontwikkeling van taxol als 
antikankermedicijn verder na ontdekking 4? 
 

6. Achtergrondinformatie: morfine: een pijnstiller uit de 
natuur  
In Azië is al van oudsher bekend dat je van het sap uit papaverbollen 
(opium) in een prettige roes komt. Lokale medicijnmannen gebruiken het 
sap uit de papaverbollen om hun patiënten te verdoven bij een pijnlijke 
ingreep, zoals het trekken van een kies of het behandelen van een 
botbreuk.  
Met analyse- en scheidingsmethoden zijn de bestanddelen in extracten van 
papaversap gescheiden en geïdentificeerd. Het blijkt dat er meerdere 
werkzame bestanddelen in papaversap voorkomen, waarvan sommige - al 
of niet na chemische bewerking - een sterke pijnstillende werking hebben, 
andere slaapverwekkend (sederend) werken. Vele van deze zgn. opiaten 
blijken verslavend. 

 

9. Opdracht 
a. Zoek uit welke bekende geneesmiddelen/drugs uit papaver voortkomen 

en wat zij doen/waarvoor zij gebruikt worden (dit noemen we 
indicatie). 

b. Illegale opiumproductie en handel is een probleem in Afghanistan. Deze 
opium wordt niet aangewend voor geneeskundige toepassing, maar als 
drugs verkocht. Papaver is één van de weinige gewassen die in 
Afghanistan kunnen groeien (schrale grond, droogte, wind). Probeer 
een manier te bedenken waarop de geneesmiddelindustrie een kleine 
bijdrage zou kunnen leveren aan de oplossing van het Afghaanse 
opiumprobleem.  
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2 Farmacologie: een wetenschap met 

beide benen in de maatschappij 

Leerdoelen 
Aan het eind van hoofdstuk 2 kun je: 

 een definitie geven van farmacologie  

 vertellen welke verschillende wetenschapsgebieden zich bezighouden met 
geneesmiddelonderzoek 

 aangeven wie er betrokken zijn bij geneesmiddelontwikkeling. 

 

 
Figuur 8: medicijnen. 
 

7. Definitie: wat is farmacologie? 
Het woord farmacologie komt uit het Grieks:  (= farmacon) 
betekent, zoals we al zagen in hoofdstuk 1, remedie of medicijn, en 

= logos) betekent wetenschap. Het is de wetenschap die de effecten 
onderzoekt van biologisch actieve stoffen bij mens of dier. Waarom heeft 
een biologisch actieve stof effect? Wat gebeurt er in het lichaam met deze 
stof? De farmacologie zoekt naar algemene regels en wetmatigheden om 
de effecten van biologisch actieve stoffen op levende organismen te 
beschrijven en waar mogelijk te voorspellen. 
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2.1 Farmacologie is een multidisciplinaire 
wetenschap 
 

10. Vraag 
Farmacologie is een multidisciplinaire wetenschap, d.w.z. veel 
verschillende wetenschappen leveren er een bijdrage aan. In deze 
paragraaf zullen ze worden besproken. Welke wetenschappelijke 
disciplines denk jij dat er binnen dit vakgebied aan de orde komen?  

 
Scheikunde is belangrijk bij het maken van (nieuwe) geneesmiddelen, het 
meten van de geneesmiddelconcentratie in bloed, urine en hersenvocht en 
het meten van sommige effecten van geneesmiddelen (bijvoorbeeld de 
glucoseconcentratie in bloed).  
 
Biologie en moleculaire biologie worden steeds belangrijker voor het 
identificeren van aangrijpingspunten voor nieuwe middelen om ziekten te 
bestrijden of de gezondheid te bevorderen.  
 
Wiskunde wordt binnen de farmacologie toegepast voor het beschrijven en 
voorspellen van de interactie tussen geneesmiddel en receptor (zie 
hoofdstuk 3 ‘farmacodynamiek’) en van het verloop van 
geneesmiddelconcentraties in het bloed (zie hoofdstuk 4 
‘farmacokinetiek’). Daarnaast wordt statistiek veelvuldig toegepast in de 
analyse van resultaten die worden verkregen bij wetenschappelijk 
farmacologisch onderzoek. In de wiskunde D module ‘dynamisch 
modelleren’ kun je dit zelf toepassen. 
 
Kennis uit de natuurkunde wordt vaak benut om effecten van 
geneesmiddelen te meten. Dit doet men bijvoorbeeld met radioactieve 
tracers of specifieke meettechnieken zoals elektrocardiografie, elektro-
encefalografie en elektromyografie (meting van de elektrische activiteit 
van resp. het hart, de hersenen en spieren), bloeddrukmeters, 
echografische technieken om de hartfunctie te meten, etcetera. 

De ene farmacoloog is de andere niet 
Farmacologie kan bestudeerd worden op het niveau van molecuul, cel, 
orgaan, organisme en populatie. Farmacologen die zich in een van deze 
gebieden hebben gespecialiseerd, zijn moleculair farmacologen, orgaan- 
(of functioneel) farmacologen, integratieve farmacologen (bestuderen 
interactie tussen farmacon en organisme), klinisch farmacologen 
(integratieve farmacologen die zich specialiseren op de interactie tussen 
farmacon en mens) en farmaco-epidemiologen (farmacologen die effecten 
van geneesmiddelen bestuderen op het niveau van een populatie). 
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8. Achtergrondinformatie: farmacologen en de Mexicaanse 
griep 
Farmaco-epidemiologen speelden een belangrijke rol in de besluitvorming 
rond de Mexicaanse grieppandemie in 2009. De WHO (World Health 
Organization, Wereldgezondheidsorganisatie) zag deze wereldwijde 
epidemie aankomen en landelijk moesten maatregelen genomen worden. 
Wel of niet vaccineren? Wie? Wanneer? Hoe groot zal de bevolkingsgroep 
zijn die het treft? Op dit soort vragen proberen farmaco-epidemiologen 
antwoorden te vinden.  

 
Een bijzondere ‘tak van sport’ binnen de farmaco-epidemiologie is de 
farmaco-economie: deze wetenschap bestudeert de financiële gevolgen 
van behandeling met geneesmiddelen. Hierbij wordt naast de kosten van 
het geneesmiddel ook de kosten van de diagnostiek en bewaking van het 
verloop van de behandeling meegewogen. Deze kosten worden afgezet 
tegen potentiële baten: bijvoorbeeld minder uitgaven aan chirurgie of 
minder ziekteverzuim of kortere ziekenhuisopname. 
 
Dit multidisciplinair karakter van de geneesmiddelontwikkeling maakt het 
tot een bijzonder interessant vakgebied, waarin mensen met zeer 
verschillende achtergrond samenwerken en de kennis vaak direct praktisch 
toegepast kan worden. 
 
Farmacie is een vakgebied dat zich bezighoudt met de bereiding en 
aflevering van geneesmiddelen. Beoefenaren van dit vakgebied zijn 
farmaceuten (leggen zich voornamelijk toe op de synthese en de bereiding 
van geneesmiddelen; zijn meestal werkzaam in de farmaceutische 
industrie) en apothekers (leggen zich toe op bereiding, dosering en afgifte 
van geneesmiddelen). 
  
Farmacochemici werken op het grensvlak van farmacie, farmacologie, 
moleculaire biologie en scheikunde. Zij zijn betrokken bij de ontwikkeling 
van nieuwe geneesmiddelen en bestuderen op moleculair niveau zowel de 
biologisch actieve verbindingen en de eiwitten in het lichaam als de 
interactie tussen deze moleculen.  
 

11. Vraag 
Wat betekent farmacologie? Geef een definitie van één of enkele woorden. 
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Figuur 9: moleculaire biologie. Bron: Photo Stock 

2.2 Beroepen in de farmaceutische industrie 

 
Figuur 10: beroepen in de farmaceutische industrie. 
 

12. Opdracht 
In de farmaceutische industrie is een groot aantal mensen werkzaam op 
allerlei verschillende terreinen. In deze opdracht gaan jullie je oriënteren 
op de beroepsmogelijkheden in deze industrie. 
a. Ga naar de website van nefarma (de branche organisatie van 

farmaceutische industrie en bekijk het introductiefilmpje. -> url4.  
b. Wat valt je op? 
De farmaceutische industrie is zeer veelzijdig. Ga naar de website van een 
commercieel wervings-en selectiebureau en bekijk de pdf. 
http://www.smelt.nl/images/Werken_in_de_farmaceutische_industrie.pdf 
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Er wordt een opsplitsing gemaakt in commerciële functies en medisch 
inhoudelijke functies. Bekijk de verschillende functieprofielen. 
Via onderstaande links worden de 
verschillende aspecten van het werken in deze bedrijfstak nader 
toegelicht. Verdeel de klas in vijf groepjes. Elke groep bekijkt één 
interview. Maak een functieprofiel zoals in de voorbeelden bij a) van het 
filmpje.  
Laborant -> 
http://www.nefarma.nl/cms/publish/content/showpage.asp?pageid=1765 
Onderzoeker -> ►URL4 
Directeur Medicinal Chemistry -> 
http://www.youtube.com/watch?v=RKnXmRtxOh4 
Productiemedewerker -> ►URL4  
Octrooi gemachtigde -> http://www.youtube.com/watch?v=WSjNQ78rfOE 
c. Vertel in 5 minuten aan de rest van de klas wat werken op jullie terrein 
 in de farmaceutische industrie inhoudt. 
Nadat jullie in de k las de verschillende aspecten van werken in de 
farmaceutische industrie hebben besproken, heb je een aardig beeld 
gekregen van wat de beroepsmogelijkheden zijn. 
Maak de volgende opdracht individueel. 
d. Welk beroep in de farmaceutische industrie spreekt jou het meest aan? 
 Waarom? Wat houdt dit beroep in? 
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3 Farmacodynamiek: Hoe werkt een 

geneesmiddel? 

Leerdoelen 
Aan het eind van hoofdstuk 3 kun je: 

 een definitie geven van farmacodynamiek 

 vertellen welke moleculen de aangrijpingspunten (targets) kunnen zijn voor 
geneesmiddelen 

 de interactie beschrijven tussen een target (doeleiwit) en een geneesmiddel 

 het verschil aangeven tussen agonist en antagonist 

 uitleggen hoe je de effectiviteit van een geneesmiddel kunt bepalen 

 uitleggen wat een dosis-responscurve is  

 het werkingsmechanisme van een aantal veelgebruikte geneesmiddelen beschrijven. 

3.1 Communicatie 

 
Figuur 11: communicatie is essentieel. 
 
Het lichaam bestaat uit veel verschillende onderdelen die verschillende 
taken hebben die exact op elkaar moeten zijn afgestemd. Daarover moet 
worden gecommuniceerd. De ene cel moet ‘weten’ wat de ander aan het 
doen is en in welk tempo.  
Cellen laten dit aan elkaar weten door middel van chemische 
communicatie: uit de eerste cel komt een boodschappermolecuul vrij. Dit 
‘zwemt’ naar een andere cel en gaat daar een binding aan met een 
molecuul dat zich op of in het membraan van deze cel bevindt: meestal 
een receptor. 
Boodschappermolecuul en receptor vormen samen een complex. Door deze 
complexvorming in het celmembraan gebeurt er iets in de cel: de 
concentratie second messengers in de cel verandert. Second messengers 
zorgen voor de communicatie tussen de verschillende organellen 
(‘fabriekjes’) in de cel. Ook deze communicatie verloopt op 
deeltjesniveau: er vindt een chemische interactie plaats tussen twee of 
meer moleculen en/of ionen. Dit kunnen grote moleculen van wel 200 kDa 
zijn (b.v. eiwitten) of kleine ionen (b.v. Na+-ionen). 
De werking van geneesmiddelen is gebaseerd op het beïnvloeden van deze 
chemische communicatie. 
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Figuur 13: sleutel – slot. 
 

 

13. Opdracht 

13.1 Hoe werkt morfine als geneesmiddel?  
Morfine vormt een complex met een eiwit dat zich in het celmembraan 
bevindt; dit eiwit heet opioïd-receptor. Vervolgens bindt zich aan dit 
complex het zogenaamde Gi-eiwit. Dit nieuwe complex zorgt ervoor dat er 
minder cAMP aangemaakt wordt in de cel. De lagere concentratie cAMP 
zorgt ervoor dat er minder calciumionen de cel binnenkomen en dat er 
meer kaliumionen de cel uit gaan. Door de lagere calciumconcentratie in 
de cel kunnen er minder neurotransmitters vrijkomen, waardoor de 
prikkeloverdracht in de hersenen verlaagd wordt. 
Maak een schema van bovenstaande tekst en geef aan welke second 
messengers je bent tegengekomen. 

13.2 Gehoorschade 
Sommige geneesmiddelen kunnen het gehoor beschadigen. Een voorbeeld 
hiervan is gentamycine, een antibioticum dat soms in het ziekenhuis wordt 
toegepast bij ernstige infecties. Gentamycine bindt aan het celmembraan 
van de trilhaarcellen in het binnenoor. Hierdoor laat dit celmembraan o.a. 
meer calciumionen door. Indien dit in te sterke mate optreedt, zullen 
haarcellen afsterven. 
 
Zoek in een biologieboek op hoe het gehoororgaan werkt. Bekijk ook de 
nauwe samenhang met het evenwichtsorgaan en bestudeer hoe het 
evenwichtsorgaan werkt. 
a. Denk je dat bij gehoorverlies als gevolg van gentamycinegebruik, het 

gehoor nog zal herstellen als je stopt met het innemen van dit 
geneesmiddel? 

b. Bedenk een verklaring waarom gentamycine ook vaak 
duizeligheidklachten geeft. 

c. Hoe kan bij gebruik van gentamycine de schade aan het gehoor zoveel 
mogelijk beperkt worden? 

 
 

3.2 Sleutel - slot 
 
In paragraaf 3.1 is verteld dat cellulaire communicatie 
plaatsvindt door middel van chemische signalen. Dit is ontdekt 
door de Franse arts Claude Bernard (1813-1878). Hij ontdekte 
dat de signaaloverdracht van zenuw naar spier door middel van 
moleculen plaatsvindt en geblokkeerd kan worden door andere 
moleculen.  

 
Figuur 12: Gehoororgaan 
en communicatie. 
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In zijn tijd was al bekend dat het toedienen van een stroomstootje aan 
vrijgeprepareerde achterpoten van een dode kikker tot gevolg had dat de 
spieren zich samentrokken: de poten gingen dan bewegen. Bernard diende 
curare toe aan de kikkerpoten en als dán hij een stroomstootje gaf, 
bewogen ze niet! Hij had de kikkerpoten verlamd! (Curare was afkomstig 
van Indianen uit Zuid-Amerika die het gebruikten om hun pijlpunten in te 
dopen en daarmee hun prooi te doden; we weten tegenwoordig dat de 
prooidieren sterven doordat curare de werking van hun ademhalingsspieren 
blokkeert.) 
 

 

 
Figuur 14: ontdekking moleculaire signaaloverdracht in de 19e eeuw door Claude Bernard. 
Bron: http://www.nigms.nih.gov, NIH publication 2003 

Ligand 
Moleculaire of chemische communicatie houdt in dat een relatief klein 
boodschappermolecuul - het ligand - een complex vormt met een groot 
eiwit - de receptor - dat zich bevindt op of in het celmembraan.  
De interactie tussen ligand en receptor kun je vergelijken met die tussen 
een sleutel en een slot. De receptor is het slot. Komt het juiste ligand bij 
de receptor, dan past deze als een sleutel in een slot en ‘draait’ het open. 
Hierdoor wordt een scala aan processen op gang gebracht, cellulaire 
pathways genoemd. De passende sleutel wordt agonist genoemd. 
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Een ligand dat wél een complex vormt met de receptor, maar deze niet 
activeert, is als een niet goed passende sleutel die het slot blokkeert. Een 
dergelijke ligand heet een antagonist. 
 
Beide soorten ‘sleutels’, worden als geneesmiddel gebruikt: als een ziekte 
veroorzaakt wordt doordat het lichaam zelf te weinig ‘sleutels’ aanmaakt, 
wordt de agonist ingezet. Een antagonist wordt als geneesmiddel ingezet 
als het lichaam teveel eigen ‘sleutels’ aanmaakt. Door het toevoegen van 
een antagonist bezet je ‘het slot’, waardoor de lichaamseigen ‘sleutels’ 
hun werk niet meer kunnen doen.  

 

 
Figuur 15: schema terminologie. 

 

9. Achtergrondinformatie: voorbeeld van moleculaire 
communicatie in het zenuwstelsel 
Boodschappermoleculen (agonisten) die door zenuwcellen worden 
gemaakt, heten neurotransmitters. Deze liggen opgeslagen in blaasjes 
aan het uiteinde van de zenuwcel bij de synaps. Bij een actiepotentiaal 
fuseren de membranen van deze blaasjes met de celmembraan van de 
zenuwcel en komen de neurotransmittermoleculen vrij in de synapsspleet. 
De neurotransmitter bindt aan de receptoren op de volgende zenuwcel (of 
spiercel), de ‘postsynaptische’ receptoren, en zorgt hier voor een reactie.  
Het teveel aan neurotransmitter dat vrijgekomen is, wordt opgenomen 
door transportereiwitten die voor heropname zorgen, maar er zijn ook 
‘presynaptische’ receptoren waar een neurotransmittermolecuul aan kan 
binden. Wanneer binding plaatsvindt aan de presynaptische receptor, 
‘zegt’ deze via een boodschappermolecuul tegen de zenuwcel dat er even 
geen neurotransmitter gemaakt hoeft te worden (feedback koppeling). 
Receptoren worden genoemd naar het lichaamseigen (endogene) ligand. 
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Maakt het lichaam acetylcholine aan als overdrachtsstof, dan heten de 
bijbehorende receptoren dus acetylcholinereceptoren. Bekende 
neurotransmitters zijn acetylcholine, adrenaline, dopamine, tryptamine en 
serotonine. 

 
  Figuur 16: signaaloverdracht tussen twee zenuwcellen. 

 
14. Opdracht 
 

14.1 Experiment Claude Bernard 
Bekijk de twee animaties agonist.mov en antagonist.mov op ►vaklokaal 
NLT en teken daarna zelf schematisch het experiment van Claude Bernard, 
op het niveau van één zenuwcel en één spiercel. Geef in je schema de 
volgende onderdelen aan: agonist, antagonist, curare, acetylcholine, 
acetycholinereceptor, spier, zenuw 
 

14.2 Neurotransmitter 
Patiënten die last hebben van depressiviteit, hebben vaak een tekort aan 
de neurotransmitter serotonine. Helaas kan serotonine niet gemakkelijk als 
geneesmiddel toegediend worden. Wat momenteel wél veel als 
behandeling van depressiviteit wordt toegepast is het remmen van de 
heropname van serotonine met zogenaamde selective serotine reuptake 
inhibitors (= SSRI’s). Beschrijf in eigen woorden hoe SSRI’s als medicijn 
tegen depressiviteit kunnen werken. 
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14.3 Botulisme 
Botuline-toxine is een van de giftigste stoffen die in de natuur voorkomen. 
’s Zomers veroorzaakt het ‘botulisme’: watervogels sterven doordat het 
water is besmet met micro-organismen die botuline-toxine maken. Een 
enkele keer komt het voor dat mensen ziek worden door het nuttigen van 
voedsel dat is besmet met botuline-toxine. 
Lees het artikel ‘Antirimpelgif’ uit Quest, december 2006 in bron 10 en 
beantwoord vervolgens onderstaande vragen: 
a. Hoe komt het dat mensen doodgaan die botuline-toxine via de voeding 

binnen krijgen? 
b. Noem drie therapeutische toepassingen van botuline-toxine ( ‘Botox’) 
c. Hoe wordt voorkomen dat bij ‘Botox-behandeling’ dodelijke 

bijwerkingen optreden? 
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10. Bron: antirimpelgif 

 
Bron: Quest Magazine, December 2006 
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3.3 Drug targets / Doel(ei)witten 

Receptoren 
Kijk voor de structuur van het celmembraan op �URL5.  
De helft van alle bestaande geneesmiddelen grijpt aan op een bijzondere 
klasse van receptoren die zich in het celmembraan bevinden: de G-eiwit 
gekoppelde receptoren (G protein-coupled receptor: GPCR). Dit zijn 
eiwitten die uit lange ketens van aminozuren bestaan, die gedeeltelijk als 

secundaire structuur de vorm van een -helix (meervoud helices) hebben. 

De aminozuurketen van deze receptoren slingert zich zeven keer als -
helices door het celmembraan, waardoor een deel van de receptor aan de 
buitenkant van de cel zit en een deel aan de binnenkant. 

Aan de binnenkant van de cel liggen de drie verschillende onderdelen (,  

en ) van het G-eiwit dicht in de buurt van de receptor. Zodra een 
sleutel/agonist zich (aan de buitenkant van de cel) aan de receptor bindt 
en er een complex wordt gevormd (complexatie), verandert de vorm 
(conformatie) van de receptor. Als gevolg hiervan komt de receptor aan 
de binnenkant tegen het G-eiwit aan en vormt hij hiermee een complex, 
waarna het G-eiwit op zijn beurt, ook weer door structuurverandering, een 
tweede proces op gang brengt via boodschappermoleculen, de zogenaamde 
second messengers. (In de flash-animatie ‘GPCR’ op �vaklokaal NLT kun je 
deze activering als filmpje zien.) 
Cyclisch adenosinemonofosfaat (cAMP) is een voorbeeld van dit soort 
boodschappermoleculen in de cel. Als de functie van het G-eiwit dat aan 
de receptor gekoppeld is, het verhogen van de concentratie cAMP is, dan 
stijgt de cAMPconcentratie na het toedienen van de sleutel. Een manier 
om te weten te komen of een sleutel inderdaad een agonist is voor een 
bepaalde receptor, is dan ook het meten van de concentratie cAMP vóór en 
ná de toediening van de betreffende sleutel. 

   
Figuur 17: meest voorkomende drug target: G-eiwit gekoppelde receptor, op 3 manieren weergegeven, Van 
links naar rechts: a) keten van aminozuren in het fosfolipiden-dubbelmembraan, -helices als cilinders 
weergegeven; b) tekening waarin zichtbaar is dat de helices niet op een rij liggen in het celmembraan maar 
zodanig gegroepeerd dat een holte ontstaat waar de sleutel/het ligand kan binden; c) de structuur van het 
eiwit zichtbaar gemaakt. 
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Andere doeleiwitten 
Naast receptoren bestaan er nog andere drug targets (moleculaire 
doelwitten) voor farmaca. De meeste van deze doelwitten zijn eveneens 
eiwitten: enzymen, transporteiwitten (denk hierbij bijv. aan hemoglobine, 
het transporteiwit voor zuurstof), kanalen en pompen.  
Kanalen en pompen zijn eiwitten die in het celmembraan of in membranen 
van organellen zitten en die verantwoordelijk zijn voor het doorlaten 
(kanalen) of actief transporteren (pompen, d.w.z. dat hierbij energie 
verbruikt wordt) van ionen. Kanalen en pompen bepalen hierdoor de 
ladingsverdeling over deze membranen en de concentratie van ionen in 
het cytoplasma. Het eerste is belangrijk bij bijvoorbeeld de geleiding van 
elektrische prikkels over zenuwcellen: je hebt een groot verschil in lading 
nodig om het potentiaalverschil zo groot te laten zijn dat je daadwerkelijk 
een actiepotentiaal hebt, zodat het signaal doorgegeven wordt. (Een 
animatie hiervan kun je zien op �URL6.)  
Een voorbeeld van het tweede is een verhoging van de calciumconcentratie 
in het cytoplasma om spieren te laten samentrekken. 

Drug targets die niet uit eiwitten bestaan 
Een klein deel van de geneesmiddelen is niet gericht op eiwitten, maar 
heeft andere doelwitten. Voorbeeld: een tabletje dat rechtstreeks de pH 
van de maaginhoud verhoogt. (Zie ook de volgende paragraaf ‘Hoe kies je 
een doeleiwit?’.) 
Ook chemotherapie bij kanker valt hieronder. In dit geval grijp je in op de 
celdeling. Tumorcellen hebben een ontremde celdeling. Als je medicijnen 
toedient waardoor er geen bouwstenen van DNA (nucleïnezuren) meer 
voorhanden zijn, moet de celdeling wel stoppen.     
 

15. Opdracht 
Bekijk via internet de werking van een synaps: ►URL7 en probeer aan de 
hand hiervan de volgende vraag te beantwoorden. 
Het lokaal anestheticum (verdovend middel) lidocaïne of benzocaïne werkt 
doordat het ionkanaaltje dat betrokken is bij de invoer van natriumionen 
wordt geblokkeerd. Leg uit dat je hierdoor geen pijn ervaart op de plek 
waar dit lokaal anestheticum wordt toegediend. Geef je antwoord aan de 
hand van wat je geleerd hebt op de internetsite! 
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Hoe kies je een doeleiwit?  
Middelen die de pH in de maag verhogen 
Maagzuur heeft een belangrijke functie: door de lage zuurgraad wordt het 
maag-darmkanaal beschermd tegen ziekteverwekkende bacteriën zoals 
Salmonella. Wanneer er echter een wondje zit in het maagepitheel (het 
laagje cellen dat de maagwand bekleedt), dan is maagzuur erg bijtend. 
Dergelijke wondjes worden ook wel maagzweren genoemd. Ze kunnen erg 
pijnlijk zijn. 
De pH in de maag kan op verschillende manieren verhoogd worden. Aan de 
hand van het schema in figuur 18 is in te zien dat je op meerdere plaatsen 
in het proces van maagzuurvorming kunt ingrijpen en dat al deze 
methoden leiden tot verhoging van de pH. 
De lage pH in de maag ontstaat doordat cellen in de wand van de maag 
waterstofionen (= H+, ook protonen genaamd) vanuit de cel de maag in 
pompen. Deze waterstofionen komen zo in de maagholte bij het voedsel 
terecht, en verlagen daar de zuurgraad.  
Dit gebeurt door de zogenaamde protonpomp in het celmembraan van de 
wandcellen. Deze ‘pomp’ wisselt actief kaliumionen uit tegen protonen. 
(Zie figuur 18 rechts onderaan.) Zoals elk actief biochemisch proces kost 
dit energie. Deze energie wordt gehaald uit ATP (adenosine trifosfaat): er 
wordt een fosfaatgroep afgeknipt door het enzym H+/K+ATPase en dit 
levert de energie om de ionen uit te wisselen. Wat overblijft is ADP 
(adenosine difosfaat). 
 

11. Achtergrondinformatie: ATP 
De reactievergelijking voor de hydrolyse van ATP is: 

         2 iATP aq H O l ADP aq +P aq +H aq    

Hierbij is Pi een anorganische (Eng: inorganic) fosfaatgroep. Je kunt 
daarbij denken aan H2PO4

- (aq). Zie tabel 67F van Binas. 
Deze reactie is exotherm (met een reactiewarmte van -30 kJmol-1 bij 37oC) 
en kan dus energie leveren voor een endotherme enzymatische reactie. 
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Figuur 18: maagzuurproductie. 
a (linksboven) de maag; b (linksonder) microscopisch beeld van een pariëtaalcel in de 
maagwand; rechts een deel van één pariëtaalcel (in deze schematische tekening is de 
buitenkant boven en de binnenkant van de maag onderaan).  
 
Het enzym H+/K+ATPase start dit proces niet zomaar op eigen houtje. De 
protonpomp gaat pas werken als hij gestimuleerd wordt door een kinase-
eiwit. Het kinase-eiwit moet op zijn beurt eerst geactiveerd zijn door 
calciumionen.  
Hoe komen die calciumionen er? Dat kan op meerdere manieren: 
1. Acetylcholine (ACh) bindt aan de acetylcholinereceptor aan de 

buitenkant van de maagwandcel, waardoor het proces in gang wordt 
gezet om de calciumconcentratie te verhogen. Cyclisch adenosine 
monofosfaat (cAMP) is hierbij de signaaldrager (second messenger). 
Acetylcholine zelf komt vrij uit de zenuwuiteinden in de maagwand als 
de hersenen doorgeven dat er voedsel aankomt.  

2. Histamine bindt aan de histamine H2-receptor aan de buitenkant van de 
maagwandcel. Deze G-eiwitgekoppelde receptor stuurt als gevolg van 
deze activering de signaaldrager cAMP zodat de calciumconcentratie in 
de cel verhoogd wordt. Histamine zelf komt vrij uit andere cellen in de 
maagwand (ECL-cellen) die door acetylcholine via receptoren zijn 
geactiveerd. Een dubbele functie dus van ACh. 
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3. Gastrine bindt aan de gastrinereceptor die aan de buitenkant van de 
pariëtaalcel in het celmembraan ligt. Door activering van deze 
receptor wordt weer cAMP als second messenger ingezet om 
ionkanaaltjes open te zetten zodat calcium de cel binnen kan komen. 
Gastrine is een hormoon dat in cellen in het onderste deel van de 
maagwand wordt geproduceerd als er voedsel in de maag zit. 

 

16. Opdracht 
Ga van de bovenstaande stappen 1-3 steeds na wat hier de lichaamseigen 
sleutel is, wat de naam van het slot is, hoe de signaaldrager heet en wat 
het effect is (‘deur gaat open als het slot open gedraaid wordt’). Maak hier 
een tabel van. 
 
De pH mag niet te laag worden, dat zou gevaarlijk zijn. Het proces moet 
ook weer worden gestopt. Dat gebeurt door de lichaamseigen sleutel 
prostanglandine E2 (PGE2). Deze sleutel bindt aan de PGE2-receptor aan de 
buitenkant van de pariëtaalcel in het celmembraan. Hierdoor wordt het 
enzym adenylylcyclase (dat zorgt voor de omzetting van ATP in cAMP) 
geremd, waardoor na een aantal stappen de protonpomp geremd wordt. 
Prostaglandine E2 komt vrij uit het celmembraan nadat de maag zijn werk 
heeft gedaan en zorgt op deze manier voor een feedback mechanisme.  
 
Tot zover de lichaamseigen ‘sloten’ en sleutels’ die betrokken zijn bij de 
vorming en remming van maagzuur. Nu gaan we kijken naar de medicijnen 
die de zuurgraad in de maag kunnen verhogen.  
Als iemand last heeft van pijn in de bovenbuik, kun je het maagzuur 
neutraliseren door een base toe te dienen. Een bekend voorbeeld van dit 
type geneesmiddelen is het merk Rennie. De werking hiervan kun je zien 
door de demo antacids.mov op ► vaklokaal NLT te bekijken. Je ziet de 
maag, er wordt ingezoomd op een pariëtaalcel, je ziet protonen in de 
maag komen en de zuurgraad verlagen. Na het innemen van een 
antacid/Rennie/base gaat de pH van de maag omhoog. Dit helpt dus maar 
kort, maar geeft wel direct verlichting aan de patiënt. De basische 
pilletjes zijn bij de drogist te koop. 
 
 
Nu bekend is langs welke wegen de maagzuurproductie wordt beïnvloed, 
hebben farmacochemici stoffen kunnen ontwikkelen die specifiek één van 
bovengenoemde receptoren uitschakelen. De verschillende stoffen richten 
zich ieder op een eigen doeleiwit. Zo verhogen zij de zuurgraad in de 
maag: 
1. Proton Pump Inhibitors (PPI’s) blokkeren de protonpomp. In de demo 

protonpumpinhibitor.mov op ►vaklokaal NLT zie je dat het remmen 
van deze pomp verhindert dat protonen in de maag komen. PPI’s 
remmen het enzym H+/K+ATPase door eraan te binden via een 

 
Figuur 19: rennie. Bron: 
Roche Products Limited 
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covalente binding. Hierdoor blijft de protonpomp heel lang 
uitgeschakeld. Voorbeeld: omeprazol; dit medicijn wordt in veel 
landen zonder recept verkocht. 

2. Histaminereceptor antagonisten blokkeren de histaminereceptoren 
waardoor er geen signaal wordt doorgegeven aan de protonpomp. Zie 
demo H2antagonists.mov op ►vaklokaal NLT. Voorbeeld: famotidine en 
cimetidine. Famotidine is zonder recept te koop. 

3. Activeren van PGE2receptoren. De natuurlijke ‘stop’ op de protonpomp 
kan geactiveerd worden door het toedienen van een PGE2 agonist. 
Probleem hierbij is dat PGE2receptoren ook in veel andere organen 
zitten en die receptoren wil je niet aan het werk zetten 
(bijwerkingen). 

4. Theoretisch zou je gastrinereceptor antagonisten kunnen maken (zie 
figuur 18). Deze zijn niet ontwikkeld, aangezien de manieren 1 en 2 
zeer effectief zijn. 

 

17. Vraag 
Veel mensen hebben wel eens pijn in de bovenbuik. Dit wordt lang niet 
altijd veroorzaakt door maagzuur. Toch geeft het remmen van de 
maagzuurproductie vaak wel (tijdelijk) verlichting van de pijn, waardoor 
men geneigd is om steeds weer naar maagzuurremmers te grijpen. Bedenk 
enkele nadelen van het overmatig gebruik van remmers van de 
maagzuurproductie zonder begeleiding door een arts. 
 

18. Practicum: ligand-receptor interactie kwalitatief nagebootst 

Benodigdheden 

 1 reageerbuis 

 1 bekerglas  

 reageerbuizenrek 

 M PbNO3-opl 

 M KI-opl 

 M AgNO3-opl. 
 
Op een receptor passen meestal meerdere agonisten en antagonisten. Er 
vindt verdringing plaats. De agonisten en antagonisten willen allebei 
gebonden zijn aan de receptor en vechten als het ware om een plekje.  
In dit practicum boots je een interactie en verdringing na met zouten: 
a. Schenk ca. 1 cm kaliumjodide-oplossing in je reageerbuis. Voeg hieraan 

ca. 1 cm loodnitraatoplossing toe en meng de beide vloeistoffen.  
b. Laat het neerslag bezinken. Schenk de bovenstaande vloeistof af in het 

bekerglas. Noteer de kleur van het neerslag. Schrijf de 
neerslagvergelijking op. 
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Figuur 20: sleutel – slot: ligand. 
 

c. Voeg een paar druppels van de overmaat zilvernitraat-oplossing toe aan 
het neerslag in je reageerbuis. Noteer de kleurverandering. 

d. Vul de ontbrekende woorden in: Het …… is in dit practicum hetgeen 
waarom ‘gevochten’ wordt. In het lichaam zou dit de receptor zijn. 
Het …… en …… zijn te vergelijken met twee liganden die competitie 
aangaan om het …….  

3.4 Kwantitatieve beschrijving ligand-
receptor interactie 
De berekeningen in deze paragraaf laten zien dat ligand-receptor 
interacties niet alleen kwalitatief maar ook kwantitatief 
beschreven kunnen worden. Dit gegeven vormt de basis voor het 
meten van een biologisch effect en het meten aan een 
farmacologisch testsysteem. 
 

Agonist 
Zoals in paragraaf 3.1 tot en met 3.3 besproken: als een ligand (L) zich 
bindt aan een receptor (R), ontstaat een LR-complex. Dit complex 
veroorzaakt een moleculair biologisch effect in of buiten de cel en dit 
effect is waarneembaar/meetbaar.  
 

 
Figuur 21: evenwichtsreactie tussen ligand en receptor. 
 
Voor deze evenwichtsreactie geldt dat de snelheid waarmee nieuwe 
ligand-receptor complexen worden gevormd evenredig is met het product 
van de vrije concentratie van ligand [L] en van receptor [R] en de 
evenredigheidsconstante k1. De snelheid waarmee het Ligand-Receptor 
complex dissocieert (splitst) is evenredig met het product van de 
concentratie van dit complex [LR] en de evenredigheidsconstante k2. Bij 
evenwicht is de snelheid waarmee complexen worden gevormd gelijk aan 
de snelheid waarmee complexen dissociëren: 
 

    1 2k L R k LR  (1) 

 
Deze formule kan als volgt herschreven worden: 
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2
d

1

L Rk

k LR
K   (2) 

 
De verhouding k2/k1 wordt de dissociatieconstante Kd genoemd en is het 
omgekeerde (de reciproke) van de complexatieconstante Kb(binding). 
 
Wanneer de helft van het totale aantal receptoren bezet wordt door het 
ligand, geldt dat [R] = [LR]. Er is dan evenveel receptor in vrije vorm 
aanwezig als in gebonden vorm. Als je dit invult in formule (2), blijkt dat 
in dat geval de vrije ligandconcentratie [L] gelijk is aan de 
dissociatieconstante Kd. Daarom kan de Kd beschouwd worden als de 
ligandconcentratie waarbij de helft van de receptoren door het ligand 
wordt bezet. Kd is dus een maat voor de affiniteit van L voor de receptor: 
hoe lager de Kd hoe groter de affiniteit. Vaak wordt deze affiniteit 
aangegeven met een pD2: de negatieve logaritme van Kd (-logKd). Vergelijk 
maar met een pKz! 
 
De L in dit verhaal kan een lichaamseigen molecuul zijn. Maar L kan ook 
een geneesmiddel zijn. Als dit (een onderzoek naar) de werking van een 
geneesmiddel betreft, kun je met deze formules berekenen hoe sterk de 
werking van een bepaalde hoeveelheid van dit geneesmiddel is. De 
hoeveelheid toegediend geneesmiddel wordt de dosis genoemd. 
De relatie tussen [LR] en [L] kun je weergeven in een diagram waarbij de 
[L] in een logaritmische schaal op de x-as wordt uitgezet en [LR] in een 
lineaire schaal op de y-as. Je zet dus de log dosis uit tegen het 
waargenomen effect en daarom wordt dit een dosis-responscurve 
genoemd. In deze grafiek is dan eenvoudig af te lezen wat de concentratie 
is bij de half-maximale werking. Deze is gelijk aan de Kd en dan weet je 
ook wat de pD2 is. 

19. Opdracht  

19.1 Evenwichtsberekening 
Gegeven: Kd= 3,0 x 10-6 

[R]0 = 1,0 x 10-4 mol/L 
[L] = 1,0 x 10-5 mol/L(iter) 
Laat door een evenwichtsberekening zien dat onder de gegeven 
omstandigheden bijna alle ligand gebonden wordt door de receptor. 
Hulp: stel per L(iter) wordt x mol L(igand) omgezet 

19.2 Dosis-respons curve  
Schets een dosis-respons curve. Op de x-as zet je de dosis (logaritmisch) 
uit. Dosis is aanbod van geneesmiddel, de vrije concentratie [L]. Varieer 
[L] van 10-1 tot 10-7 mol/L. Zet op de y-as de respons, dus het gemeten 
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effect, als percentage van 0 tot 100% als maximaal effect. Licht de vorm 
van je curve toe. Ga uit van een Kd van 3.10-4.  

Antagonist 
Wanneer je een de binding van een antagonist aan de receptor wilt 
beschrijven, geef je een competitie weer: de competitie tussen agonist en 
antagonist om de bindingsplaats op de receptor. Zowel de agonist als de 
antagonist willen een binding aangaan met deze receptor, een complex 
vormen. Wie de ‘winnaar’ wordt, is afhankelijk van de verhouding tussen 
de complexatieconstanten van agonist en antagonist.  
Stel je hebt een (potentieel) geneesmiddel dat als antagonist moet 
werken. Hoe groot moet dan de concentratie van dit geneesmiddel zijn om 
de lichaamseigen (endogene) agonist te verdringen van de receptor? 
Opdracht 20 laat zien dat je dit op dezelfde manier kunt beschrijven als 
berekeningen aan heterogene evenwichten. 

20. Opdracht: modelberekeningen.  
Wanneer je deze berekeningen doorloopt zie je dat er een parallel is 
tussen de beschrijving van de ligand-receptor complexatie/dissociatie en 
de beschrijving van een ‘gewoon’ (bekend) evenwicht tussen slecht 
oplosbare zouten. Biologische processen lopen niet exact op deze manier, 
maar zijn hier wel mee te vergelijken. Aan het eind van de berekeningen 
wordt deze parallel nader toegelicht.  
 
Gegeven: 500 mL 5,0 x 10-2 M CaCl2-opl. + 500 mL 5,0 x 10-2 M Na2SO4-opl. 
a. Toon door berekening aan dat een neerslag ontstaat. Zoek de Ks op in 

tabel 46 van je Binas. 
b. Bereken de hoeveelheid gevormd neerslag. 
c. Hoe groot is de [Ca2+] in een verzadigde CaSO4-oplossing? 
Na het neerslaan van calciumsulfaat wordt aan het reactiemengsel 1,0 x 
10-4 M natriumcarbonaatoplossing toegevoegd. We nemen hierbij aan dat 
de volumeverandering verwaarloosbaar is. 
d. Toon aan dat als er 1 mL 1,0 x 10-4

 M Na2CO3-opl. is toegevoegd, er nog 
geen calciumcarbonaat neerslaat.  

e. Bereken het aantal mL 1,0 x 10-4 M Na2CO3-opl. dat maximaal kan 
worden toegevoegd zonder dat calciumcarbonaat neerslaat. 

Aan 1,0 L reactiemengsel wordt 20 mL 1,0 x 10-4 M Na2CO3-oplossing 
toegevoegd. 
f. Bereken hoeveel mol calciumsulfaat daardoor oplost. Hint: stel er slaat 

x mol CaCO3 (s) neer. 
g. Bereken hoeveel mol Na2CO3 (s) moet worden toegevoegd om 1/4 deel 

van het bij b gevormde neerslag op te lossen. 
h. Bereken hoeveel mol Na2CO3 (s) moet worden toegevoegd om de helft 

van het bij b gevormde neerslag op te lossen 
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Figuur 23: stethoscoop. Bron: Photo 
Stock 

 

i. Bereken hoeveel mol Na2CO3 (s) moet worden toegevoegd om al het bij 
b gevormde neerslag op te lossen 

j. Vergelijk de bij g,h en i berekende punten met de door jou geschetste 
curve in opdracht 19.2. Komt dit overeen en waarom wel/niet? 

 

 
Figuur 22: evenwichten bij competitie om de receptor door agonist en antagonist. 
 
Bij de competitie om de receptor tussen agonist en antagonist, kan de 
receptor in 3 vormen voorkomen: vrij met een concentratie [R]; gebonden 
aan de agonist L met een concentratie [LR]; en gebonden aan de 
competitieve antagonist C met een concentratie [CR]. Een belangrijk 
kenmerk van deze situatie is dat indien de concentratie L maar hoog 
genoeg is, alle receptoren voorkomen in de LRvorm, onafhankelijk van de 
aanwezigheid van C: C is dan geheel door L van de receptor verdrongen.  
 

Vergelijk de agonist-antagonist-relatie met opdracht 20d-i:  
De calciumionen zijn de receptor (R), de sulfaationen de agonist (L), 
samen vormen zij calciumsulfaat: het agonist-receptorcomplex (LR). 
Door toevoegen van carbonaationen (de competitieve antagonist C) 
in de vorm van natriumcarbonaat worden de sulfaationen als het 
ware verdrongen: calciumsulfaat lost op wanneer je genoeg 
carbonaationen toevoegt. Dan ontstaat het zout calciumcarbonaat 
(het CR-complex) dat neerslaat. 
 
Hierdoor wordt begrijpelijk dat de grootte van het maximaal effect 
van de agonist, dat optreedt zodra alle receptoren door L zijn bezet, 
niet verandert door aanwezigheid van een competitieve antagonist. 
Wel wordt het maximaal effect pas bereikt bij een hogere 

concentratie van de agonist dan wanneer er geen antagonist om dezelfde 
receptor ‘strijdt’. De log dosis-bindingscurve verschuift dan naar rechts.  

 

 

‘In het echt’ 
 
Zowel bij opdracht 19.2 als bij opdracht 20 heb je het verband tussen dosis 
en effect berekend. Dit zijn theoretische beschrijvingen. We gaan nu 
kijken naar twee dosis-responscurven die ‘in het echt’  gemeten zijn.  
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In het centraal zenuwstelsel komen receptoren voor die adrenoreceptoren 
worden genoemd, naar de neurotransmitter adrenaline die een agonist is 
voor deze receptoren. Later is ontdekt dat ook noradrenaline deze 
receptoren stimuleert. Beide stoffen komen vrij in je hersenen in situaties 
waarin je heel alert moet zijn. Adrenaline en noradrenaline binden zich 
aan de adrenoreceptoren (moleculair biologisch effect). Hierdoor ontstaat 
een waarneembaar en meetbaar effect in het lichaam: het hartritme stijgt 
en de bloedvaten vernauwen zich, waardoor de bloeddruk stijgt. Dit 
laatste is eenvoudig te meten.  
In een experiment is noradrenaline in oplopende concentraties toegediend 
en bij elke dosis is de bloeddruk gemeten. In de grafiek die de resultaten 
van deze metingen weergeeft, is de hoogte van de bloeddruk uitgezet op 
de y-as; de maximale waarde voor de bloeddruk is op 1.0 gesteld. Op de x-
as zijn de toegediende concentraties noradrenaline weergegeven. 
Vanaf 1933 is fenylefrine op de markt (merknamen Boradrine en Visadron). 
Dit wordt als oogdruppels voorgeschreven bij geïrriteerde ogen. De 
fenylefrine bindt zich aan de adrenoreceptoren in het oog, waardoor de 
bloedvaten zich vernauwen, waardoor de druk op het bindweefsel 
afneemt. Bij het ontwikkelen van deze druppels werd natuurlijk ook de 
affiniteit bepaald van fenylefrine. In figuur 24 zie je de dosis-
responscurven voor zowel noradrenaline (NE) als fenylefrine (PE), die dus 
allebei agonisten zijn voor de adrenoreceptoren, maar met een 
verschillende affiniteit. 
 

 
Figuur 24: dosis-responscurven voor noradrenaline (Norepinephrine, NE, rondje) en 
fenylefrine (phenylephrine, PE, driehoekje) op semi-logpapier. 
 

21. Opdracht  
a. Bepaal de pD2 van noradrenaline (NE) en van fenylefrine (PE) uit figuur 

24. 
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b. Welk van deze twee agonisten heeft de hoogste affiniteit? Wat 
betekent dit bij het gebruik van deze stoffen als geneesmiddel? 

 
Prazosine is een antagonist voor dezelfde adrenoreceptor. In figuur 25 zie 
je de dosis-responscurve van fenylefrine, en de curve die je krijgt als je 
tegelijkertijd een vaste hoeveelheid prozasine toedient. Er ontstaat een 
competitie om de bindingsplaats van de receptor en dus heb je meer 
fenylefrine nodig om hetzelfde effect te krijgen. Aan de mate van 
‘rechtsverschuiving’ van de curve, kun je zien hoe ‘goed’ je antagonist is. 

 
Figuur 25: dosis-responscurven fenylefrine (phenylephrine, PE, driehoekje) en fenylefrine 
met prazosine (rondje). 
 

22. Vraag 
a. Als prazosine alléén wordt toegediend, dus niet in competitie met 

fenylefrine, welk effect zal dit dan hebben in het lichaam? 
b. Bij welke klacht/ziekte zal een arts dus prazosine voorschrijven? Licht 

je antwoord toe. 
 

3.5 Practicum bètablokkers: invloed van metoprolol 
op de hartslag van Daphnia magna 

Inleiding 
Metoprolol is een zogenaamde bètablokker. Bètablokkers blokkeren de 
bètareceptoren, die zich o.a. op het hart bevinden. Prikkels vanuit het 
zenuwstelsel kunnen dan het hart niet meer bereiken. Hierdoor gaat het 
hart langzamer kloppen en neemt het zuurstofgebruik door het hart af. 
Metoprolol vertraagt bovendien de AV-prikkelgeleiding over het hart en het 
verlaagt de bloeddruk. Metoprolol wordt voorgeschreven bij 
hartritmestoornissen. Metoprolol staat ook op de dopinglijst. 
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12. Achtergrondinformatie: metoprolol 
De systematische naam van metoprolol is  
1-[4-(2-methoxyethyl)fenoxy] -3-propan-2-ylamino-propan-2-ol. 
De molecuulstructuur is dus: 

 
Figuur 26: structuurformule metoprolol. 

 

23. Opdracht 
Ga naar ►URL8 en kies voor ‘Het hart’ in het menu ‘Menselijk lichaam’ 
Beantwoord met behulp van deze website (of je biologieboek) de 
onderstaande vragen. 
a. Hoe werkt het hart en wat is de rol van bètareceptoren in het hart? 
b. Wat is het verschil tussen een open en een gesloten bloedvatstelsel? 
c. Wat wordt bedoeld met AV-prikkelgeleiding? 
d. Geef een reden waarom metoprolol ook als doping aangemerkt kan 

worden. 

Experiment 
Je gaat een bioassay uitvoeren, d.w.z. een onderzoek waarin het effect 
van een (chemische) stof op levend materiaal wordt gemeten. In dit 
bioassay ga je de invloed van metoprolol op de hartslag van Daphnia’s 
meten. Daphnia’s, watervlooien, worden in de toxicologie vaak als 
modeldier gebruikt, omdat ze klein zijn (maximaal 0,5 cm), transparant en 
gevoelig voor veranderingen in het milieu.  
Daphnia’s worden in verschillende bioassays gebruikt, het meten van de 
hartslagfrequentie is er daar één van. 

 
Figuur 27: Daphnia (foto afkomstig van http://www.trendsinwater.nl). De gele bolletjes in 
het lijfje zijn de eitjes. Het hart ligt aan de dorsale zijde (rugzijde) van het diertje, net 
boven de broedzak met daarin de eieren. Onder een microscoop is de hartslag duidelijk te 
zien. 

Hart 

Eitjes 
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24. Vraag 
a. Heeft Daphnia een open of een gesloten bloedvatstelsel? 
b. Welke externe factoren kunnen invloed hebben op de hartslag van 

Daphnia? 
 

Vraagstelling van het experiment 
Wat is het effect van metoprolol op de hartslag van Daphnia?  
 

Benodigdheden 
 watervlooien 

 microscoop 

 objectglaasjes met een uitgeslepen holte (= aquariumobjectglas; in de 
microbiologie wordt dit een Koch-glas genoemd) 

 pipetten 

 waterbad 

 water 

 thermometer 

 stopwatch of een grafische rekenmachine 

 bètablokker metoprolol 

 reageerbuizen 

 bekerglas. 
 

Uitvoering 
Om de invloed van metoprolol op de hartslag te kunnen meten, moet je 
eerst weten hoe snel de hartslag van een Daphnia is zonder metoprolol. 
Bovendien kunnen ook andere factoren uit de omgeving van invloed zijn op 
de hartslag. Daarom moet je het experiment uitvoeren onder duidelijk 
omschreven ‘standaard’ omstandigheden. Maar wat zijn die ‘standaard’ 
omstandigheden’? 
 

A. Hartslagfrequentie en temperatuur 
 Neem een objectglaasje met uitholling, breng daar een druppel water 

met watervlo in en dek de uitholling af met een dekglaasje. Bekijk de 
watervlo onder de microscoop (lage vergroting) en zoek het hart op. 

 Tel steeds gedurende 20 seconden de hartslag en vermenigvuldig de 
uitkomst met 3. Herhaal dit minstens drie keer met dezelfde Daphnia. 

 Haal de Daphnia uit het objectglaasje en breng deze over in een 
bekerglas met ‘gebruikte’ Daphnia’s.  

 Herhaal de proef nog twee keer met een nieuwe Daphnia (van gelijke 
grootte). 

 Is er met de gebruikte proefopzet een reproduceerbaar resultaat te 
bereiken? 
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 Wat is de hartslag van een Daphnia onder deze omstandigheden?  

 Herhaal het experiment bij verschillende temperaturen. 

 Noteer je resultaten in een tabel. 

 Wat is de invloed van de temperatuur op de hartslag? 

 Noteer welke temperatuur je bij de vervolgexperimenten gaat 
gebruiken. Geef een toelichting bij je keuze. 

 

B. Welke factoren zijn van invloed zijn op de hartslagfrequentie?  
 Bedenk welke andere omstandigheden de hartslag zouden kunnen 

beïnvloeden. Noteer deze en bedenk een proefopzet om die invloed te 
meten. Maak gebruik van de proefopzet bij A, varieer steeds maar één 
variabele en neem altijd een controle mee. 

 Herhaal de proef onder verschillende omstandigheden.  

 Neem voor de verschillende omstandigheden steeds nieuwe Daphnia’s.  
Meet steeds per Daphnia drie keer de hartslag en voer ieder 
experiment in duplo uit (= twee keer onder dezelfde omstandigheden, 
maar met een andere Daphnia). 

 Noteer de resultaten in een tabel.  

 Is er met de gebruikte proefopzet onder verschillende omstandigheden 
een reproduceerbaar resultaat te bereiken? 

 Beschrijf de standaard proefopzet (grootte, mannetje/vrouwtje, 
temperatuur) die je gaat gebruiken voor onderdeel C. 

 

C. Invloed van metoprolol op de hartslagfrequentie van Daphnia 
 Noteer je hypothese voor dit experiment 
Om de Daphnia’s bloot te stellen aan metoprolol maak je eerst vijf 
verdunningen, uitgaande van een oplossing van 1mg/mL: 

 Neem 6 reageerbuizen en nummer deze. Breng 1,0 mL van de oplossing 
van 1,0 mg/mL in reageerbuis 1 en vul aan met 9,0 mL water. Meng 
goed. Haal nu 1,0 mL uit reageerbuis 1 en breng die over in reageer 
buis 2, vul weer aan met 9,0 mL water. Ga zo door tot en met buis 5. 
Bereken de concentratie metropolol in de opeenvolgende 
reageerbuizen. 
In buis 6 doe je alleen water.  
Breng in reageerbuis 1  een aantal (minimaal 6) Daphnia’s.  
Haal na 5 minuten 1 Daphnia eruit en meet de hartslag volgens de 
standaardproefopzet die je in deel B van dit practicum hebt opgesteld. 
Herhaal dit na 10, 15, 20, 25 en 30 minuten. 

 Doe hetzelfde met de andere concentraties, vergeet de controle niet. 

 Noteer alle waarnemingen. Gebruik Excel om je waarnemingen te 
verwerken. 

 Trek conclusies uit je waarnemingen 

 Klopt je hypothese? 

 Maak een verslag van je experimenten. Gebruik hiervoor de 
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►werkinstructie practicumverslag in de NLT Toolbox.  
 
 
Eventueel kun je nu aan de slag met het eerste deel van je casus: ‘Na 
hoofdstuk 3’. 
In overleg met je docent kun je er ook voor kiezen om pas na hoofdstuk 5 
de hele casus te doen.  
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4 Farmacokinetiek: A day in a drug’s life 

Leerdoelen 
Aan het eind van hoofdstuk 4 kun je: 

 een definitie geven van farmacokinetiek 

 vertellen wat de verschillende fasen zijn in de verwerking van een geneesmiddel in het 
lichaam 

 verschillende toedieningsvormen noemen, uitleggen waarop de keuze van een 
toedieningsvorm gebaseerd is en de term biologische beschikbaarheid hierop toepassen 

 de anatomie van het maag-darmkanaal beschrijven en de rol van de verschillende 
onderdelen op de absorptie noemen 

 grootheden die invloed hebben op absorptie kwalitatief beschrijven 

 uitleggen wat het first-pass effect is 

 het metabolisme in de lever beschrijven, zowel de fase 1 als fase 2-reacties 

 de begrippen halfwaardetijd, klaring, dosisinterval en verdelingsvolume kwalitatief en 
kwantitatief hanteren 

 beschrijven op welke manier eliminatie van het geneesmiddel plaatsvindt. 

 

 
Figuur 28: dosis versus concentratie. 
 

4.1 Inleiding 
In hoofdstuk 3 hebben we gezien welke werking een geneesmiddel heeft in 
het lichaam, wat het geneesmiddel doet met het lichaam: 
farmacodynamiek. 
We gaan nu bekijken wat er met een geneesmiddel gebeurt in het 
menselijk lichaam, wat het lichaam doet met het geneesmiddel: 
farmacokinetiek.  
Deze kennis is nodig om te kunnen bepalen wat de beste manier is van 
toediening van  het geneesmiddel, wat de optimale dosering is (= in welke 
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hoeveelheid) en wat het dosisinterval moet zijn (= hoe vaak het 
geneesmiddel ingenomen moet worden). 
Om werkzaam te zijn, moet het geneesmiddel in een voldoende grote 
concentratie aankomen op de plaats van werking (zie hoofdstuk 3). Op 
basis van modellen kan men dit met wiskundige formules uitrekenen.  
Bij vrijwel alle geneesmiddelen is het mogelijk om de 
bloedplasmaconcentratie van het geneesmiddel na inname te meten. De 
snelheid waarmee het geneesmiddel in de lever wordt afgebroken en/of 
door de nieren uit het lichaam wordt verwijderd, bepaalt voor een groot 
deel hoe lang na toediening een werkzame concentratie aanwezig blijft. 
Binnen de farmacologie wordt deze kennis over een geneesmiddel 
aangeduid met de term ‘farmacokinetiek’. 
Door je te verdiepen in enkele wiskundige formules die voor veel 
geneesmiddelen toepasbaar zijn, zul je in dit hoofdstuk leren om zelf een 
dosis en een dosisinterval voor een geneesmiddel te berekenen. Dit heb je 
nodig voor je casus. 

 
Figuur 29: verschillende toedieningsvormen van een geneesmiddel. Bron: 
http://www.nigms.nih.gov, NIH publication 2003 

 

25. Opdracht 

25.1 Ganzenbord 
Speel het farmacokinetisch ganzenbord in figuur 30 en noteer welke 
problemen jij bent tegengekomen en hoe je die hebt opgelost. 
 
Benodigdheden 
uitgeprint speelbord, dobbelsteen, pionnen 
 
Spelregels 
Je bent een geneesmiddelontwerper en je probeert een geneesmiddel te 
ontwerpen dat helpt tegen pijn in de knie. Gooi met de dobbelsteen en ga 
evenveel vakjes verder als het aantal ogen van je worp. Kom je op een 
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getal (paars met cirkeltje) dan heb je een probleem. Indien er meerdere 
oplossingen voor dit probleem zijn (zie de groene dobbelsteenvakken), kies 
er dan 1 uit en handel daarnaar (zoveel vakken verder, terug naar .., extra 
keer gooien). Als je het probleem hebt opgelost en je komt later terug op 
hetzelfde paarse getal, dan kun je dat overslaan. Kom je in de 
bloedsomloop, let dan goed op dat je steeds in de richting van de 
bloedstroom gaat (pijltjes). 

25.2 Pil of drankje? 
In het farmacokinetisch ganzenbord (en ook ‘in het echt)’ blijkt meestal de 
voorkeur uit te gaan naar het toedienen van een medicijn in de vorm van 
een tablet of pil. Waarom? Noem minstens drie voordelen van een pil t.o.v. 
een drankje of een injectie. 
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Figuur 30: farmacokinetisch ganzenbord (naar idee van W. van den Broeck, Het 
Geneesmiddel, Wetenschappelijke bibliotheek, 2005, 82, 78-79). 

4.2 Farmacologische fasen 
Als een geneesmiddel is ingeslikt, komt het vrij uit de tablet en lost het op 
in de inhoud (voedselbrij en spijsverteringsappen) van het 
spijsverteringskanaal. Deze (of andere wijze van) toediening van een 
geneesmiddel wordt de farmaceutische fase genoemd.  
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Vervolgens wordt het geneesmiddel vanuit de huid, de long of het 
spijsverteringskanaal (‘extern milieu’) opgenomen in het bloed (‘intern 
milieu’). Deze fase wordt absorptiefase genoemd.  
Daarna verdeelt het geneesmiddel zich over het lichaam: verdelings- of 
distributiefase.  
Tijdens de verdeling van het middel over het lichaam via de bloedsomloop, 
passeert het de lever en ondergaat daar bewerkingen: metabolische fase. 
Op de plaats van werking bereikt het de farmacodynamische fase (zie 
hoofdstuk 3).  
Tenslotte wordt het uit het lichaam verwijderd: eliminatiefase.  
 
Farmaceutische, absorptie-, verdelings, metabolische en eliminatiefase 
bepalen het verloop van de concentratie van de werkzame stof in het 
bloedplasma in de tijd en zijn daarmee bepalend voor de 
farmacokinetiek. Deze vijf fasen worden in het vervolg van deze 
paragraaf beschreven. 
 

13. Achtergrondinformatie: developing a new medicine: 
ADMET should be good 
Bij het ontwikkelen van een nieuw geneesmiddel wordt sinds 1980 steeds 
op bovenstaande uitspraak gewezen: Absorptie, Distributie, Metabolisme 
en Excretie van een nieuw geneesmiddel moet in orde zijn, anders komt 
het werkzame middel nooit in de juiste concentratie op de plek waar het 
zijn moet! De T (Toxicologie) spreekt ook voor zich: als een stof in de 
aangeboden dosering giftig blijkt te zijn, kan het natuurlijk geen medicijn 
worden. In de farmaceutische industrie is de ADMET-afdeling dus erg 
belangrijk. 

Farmaceutische fase 
Geneesmiddelen kunnen op meerdere manieren worden toegediend. 
Enkele manieren zijn afgebeeld in figuur 29.  
Bij kleine kinderen is een zetpil vaak handiger dan een pilletje dat ze 
moeten doorslikken of een vies smakend drankje.  
Door de manier van toediening kan ook de werkingsduur worden beïnvloed. 
Het middel kan b.v. in een capsule verpakt worden, waaruit het heel 
geleidelijk (gedurende enkele uren) tijdens het transport in de darm 
vrijkomt. Dit heet een ‘slow-release preparaat’. 
Geneesmiddelen die in de longen moeten werken, worden vaak via 
inhalatie (inademing) toegediend aan de patiënt. Op deze manier ontstaat 
in de long een werkzame concentratie, terwijl de hoeveelheid 
geneesmiddel die via de long in het bloed komt gering is, zodat de 
concentratie in het bloed laag blijft, waardoor mogelijke bijwerkingen 
voorkómen worden. Sommige middelen komen echter na inhalatie via de 
long snel en in hoge concentratie in het bloed. Voorbeelden hiervan zijn 
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nicotine, cocaïne, cannabis, en diverse narcosemiddelen (middelen die 
worden toegepast om mensen in slaap te krijgen voor een operatie).   
Een vergelijkbare situatie doet zich voor bij middelen die als zalf, crème 
of door middel van een pleister op de huid worden aangebracht. Bij 
huidziekten wordt op deze manier een relatief hoge concentratie van het 
geneesmiddel in de huid gebracht, de plaats waar het effectief is. Er zijn 
echter ook geneesmiddelen die vrij makkelijk de huid kunnen passeren en 
vervolgens via de bloedbaan over de rest van het lichaam worden 
verdeeld. Voorbeelden hiervan zijn morfine, nicotine (de beroemde 
‘nicotinepleister’), en scopolamine, een middel tegen ‘reisziekte’ dat ook 
via een pleister wordt toegediend. 

26. Vraag 
Noem ten minste 5 toedieningsvormen van een geneesmiddel. 

27. Vraag 
Voor slow-release preparaten wordt de werkzame stof vaak verpakt in 
cyclodextrine:  
1 molecuul van de werkzame stof in 1 molecuul cyclodextrine.  
In figuur 31 zie je de structuur van cyclodextrine. Er zijn drie soorten 
cyclodextrines. De overeenkomst tussen deze drie is dat het ringvormige 

oligomeren van -D-glucose zijn waarbij de glucose-eenheden 1,4 

gekoppeld zijn. Bij -cyclodextrine bestaat de ring uit 6, bij -

cyclodextrine uit 7 en bij -cyclodextrine uit 8 glucose-eenheden. 

a. Leg uit welk stereochemisch structuurkenmerk van -D-glucose het 
mogelijk maakt dat cyclodextrines gevormd kunnen worden. 

De binnenkant van het -cyclodextrinemolecuul is polair. 

b. Hoeveel OH-groepen bevinden zich aan de binnenkant van een -
cyclodextrinemolecuul? 
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Figuur 31: a) structuur van glucose; b) basisstructuur van cyclodextrine; c) -
cyclodextrine van de zijkant gezien met de maten in ångstrom; d) -cyclodextrine van de 
bovenkant. De OH-groepen zijn in rood weergegeven. 

Absorptiefase 
Hoe beter de vetoplosbaarheid van het geneesmiddel is, des te beter zal 
over het algemeen de passage door darmwand, huid of long verlopen. Dit 
komt omdat het geneesmiddel celmembranen moet passeren die bestaan 
uit fosfolipide-dubbelmembranen.  
Kijk voor de structuur van het celmembraan op �URL5. 
Als het geneesmiddel door het darmslijmvlies is gekomen, wordt het 
meestal opgenomen in het bloed dat zich bevindt in de capillairen 
(haarvaatjes) in de darmwand. Alle darmcapillairen komen uit in de 
poortader: deze ader brengt het bloed van de darm naar de lever. De 
volledige dosis van een geneesmiddel dat door de darm is opgenomen 
passeert dus eerst de lever. In de lever worden veel geneesmiddelen uit 
het bloed gehaald en met behulp van enzymen gemetaboliseerd (= 
omgezet in andere stoffen; zie ook de volgende paragraaf ‘Metabolisme’). 
Dit wordt het ‘first pass effect’ genoemd. Hierdoor komt het dat slechts 
een fractie van de hoeveelheid van het geneesmiddel dat door de darm is 
opgenomen de lever ‘heelhuids’ passeert, via de onderste holle ader het 
hart bereikt en door het hele lichaam wordt gepompt. De fractie van een 
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toegediende dosis van een geneesmiddel die uiteindelijk in de 
bloedsomloop komt, wordt de ‘biologische beschikbaarheid’ genoemd.  

Metabolisme 
Middelen met een sterk ‘first pass effect’ hebben na orale toediening (= 
inslikken) een matige biologische beschikbaarheid. 
Geneesmiddelmetabolisme leidt vaak tot inactivering van het 
geneesmiddel. 
Maar sommige geneesmiddelen worden juist toegediend in een vorm die 
pas effect heeft nadat deze in de lever tot een actieve stof is omgezet. 
Een voorbeeld hiervan is codeïne, dat in de lever wordt omgezet tot 
morfine. Dit morfine heeft het pijnstillend en hoestdempend effect 
waarvoor codeïne wordt toegepast. Men spreekt in dit geval van een ‘pro-
drug’.  
Soms wordt het first pass effect gebruikt om een geneesmiddel in de 
bloedsomloop te krijgen dat zelf de darmwand nauwelijks passeert, terwijl 
de pro-drug wel goed wordt opgenomen. Men dient dit middel dan oraal als 
pro-drug toe; via de darmwand komt het met het bloed in de lever, waar 
het wordt omgezet tot het actieve geneesmiddel. Een voorbeeld hiervan is 
valaciclovir. Valaciclovir wordt, in tegenstelling tot aciclovir, makkelijk 
door de darm opgenomen. In de lever wordt valaciclovir omgezet in 
aciclovir dat het herpesvirus (verwekker van onder andere gordelroos) 
bestrijdt.  
 

28. Vraag 
Leg uit dat het niet erg is dat van een pro-drug de biologische 
beschikbaarheid laag is. 
 
 

 
Figuur 32: omeprazol en metabolieten. Bron: L.Olbe, E.Carlsson en P.Lindberg, Nature 
reviews-drug discovery 2003, 2, 132-139. 
 
Niet alleen in de lever vindt metabolisme van geneesmiddelen plaats. Ook 
op de plaats van werking wordt een geneesmiddel soms omgezet in een of 
meer andere stoffen alvorens zijn werking uit te oefenen: zie figuur 32 en 
vraag 29 
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29. Vraag 
Eén van de manieren om de klachten bij een maagzweer te bestrijden is 
het remmen van de protonpomp in de pariëtaalcellen van de maagwand 
d.m.v. een zgn. PPI (zie paragraaf 3.3) Een bekend geneesmiddel dat een 
PPI bevat is omeprazol. In figuur 32 zie je de structuur van omeprazol en 
zijn metabolieten. Leg uit hoe omeprazol werkt. 

Verdelingsfase 
Wanneer een geneesmiddel is opgenomen in de bloedsomloop, kan het 
oplossen in het totale lichaamswater, of gebonden worden in de 
lichaamsweefsels, of nog lange tijd in het bloed opgelost blijven. Veel 
geneesmiddelen binden zich in meerdere of mindere mate aan de 
bloedeiwitten. Deze eiwitten kunnen de wand van de bloedvaten niet of 
nauwelijks passeren. Alleen de ‘vrije’ plasmaconcentratie (de fractie die 
niet aan eiwit gebonden is) kan naar de weefsels diffunderen en daar 
farmacologische effecten te bewerkstelligen. Hiermee moeten we rekening 
houden bij het bepalen of een bepaalde concentratie van het 
geneesmiddel in het plasma hoog genoeg is om effectief te zijn en laag 
genoeg om geen nadelige, toxische gevolgen te hebben.  
 

14. Achtergrondinformatie: waterpercentages 
70% van het lichaamsgewicht bestaat uit water. 
10% van de totale hoeveelheid lichaamswater bevindt zich in de 
bloedvaten. 
40% van het water in de bloedvaten zit intracellulair (voornamelijk in de 
rode bloedcellen) en 60% in het bloedplasma. 

 
In de hersenen vormt de ‘bloed-hersenbarrière’ een probleem voor de 
opname van geneesmiddelen uit het bloed. Alleen geneesmiddelen die 
relatief goed oplosbaar zijn in vet, zijn in staat om de bloed-
hersenbarrière te passeren. Bij de ontwikkeling van een geneesmiddel 
tegen een ziekte in de hersenen, moet men dus al vanaf het begin nagaan 
of de betreffende stof door de bloed-hersenbarrière heen kan komen 
 
Eigenlijk willen we weten hoeveel van het toegediende geneesmiddel 
aankomt op de plaats van werking. Dit is in de praktijk niet meetbaar. Wat 
we wél kunnen meten is de concentratie van het middel in het 
bloedplasma. Hierop kunnen we dan berekeningen loslaten om te 
achterhalen in welke dosis het middel moet worden toegediend. 
  
In de wiskundige modellen die in de farmacokinetiek worden toegepast, 
wordt het lichaam denkbeeldig in een aantal compartimenten verdeeld.  
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De simpelste benadering is het ‘één-compartimentmodel’. We gaan er dan 
van uit dat het geneesmiddel zich gelijkmatig verdeelt over het hele 
lichaam. In het algemeen geldt dan formule (3):  
 
Proportionaliteits constante: 

   
 p

A t
V t

C t
  (3) 

waarin: 

 A(t) = hoeveelheid geneesmiddel in het lichaam 

 Cp(t) = drug concentratie in plasma 

 V(t) = schijnbaar verdelingsvolume. 
 
Meteen na injectie, dus op t=0, is de hoeveelheid geneesmiddel in het 
lichaam (A) nog gelijk aan de toegediende dosis. De plasmaconcentratie is 
dan maximaal. De toegediende dosis is bekend, de plasmaconcentratie (C0) 
kan gemeten worden en met deze twee gegevens kan het verdelingsvolume 
(afgekort: Vd met V van volume en d van distributie) worden uitgerekend.  
 

0

dosis

d

C
V

  (4) 

 
Het (schijnbaar of fictief) verdelingsvolume (Vd) wordt in de 
farmacokinetiek gebruikt als maat voor de verdeling van de stof in het 
lichaam. Vd geeft aan hoe groot het lichaamsvolume zou moeten zijn, als 
de totale hoeveelheid toegediend geneesmiddel zich homogeen in het 
lichaam zou hebben verdeeld, dus in het hele lichaam zou voorkomen in 
dezelfde concentratie als de gemeten bloedplasmaconcentratie C0. 

 

30. Opdracht  
Schets een grafiek waarbij je op de y-as de plasmaconcentratie zet en op 
de x-as de tijd, als je uit zou gaan van het ééncompartimentenmodel. 
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Figuur 33: schijnbaar verdelingsvolume. 

 
Figuur 33 geeft drie verschillende scenario’s die zich kunnen voordoen na 
toediening van een en dezelfde hoeveelheid (A = 30) van drie verschillende 
geneesmiddelen.  
1. Het geneesmiddel bevindt zich voornamelijk in het bloedplasma en er 

zit weinig in het weefsel. Het verdelingsvolume is 1,25. Dit doet zich 
voor bij zeer polaire verbindingen. 

2. Het geneesmiddel zit voor 60% in het weefsel. Het verdelingsvolume is 
2,5. 

3. Het geneesmiddel zit voor 90% in het weefsel. Dan is het 
verdelingsvolume 10. Dit treedt met name op bij geneesmiddelen die 
relatief goed in vet oplosbaar zijn; deze middelen blijven voor slechts 
een klein deel in het plasma. 

Hier blijkt wel uit dat het verdelingsvolume een ‘schijnbaar of fictief 
verdelingsvolume’ is. Het is niet het echte volume want dat kan 
onmogelijk ineens 10x zo groot worden. De biologische betekenis van dit 
‘fictief verdelingsvolume’ is beperkt, maar het is wel een erg handige 
parameter om de dosis te berekenen die nodig is om na eenmalige 
toediening een bepaalde gewenste maximale plasmaconcentratie te 
krijgen. Deze dosis wordt ook wel de ‘oplaaddosis’ genoemd (zie paragraaf 
4.3). Met name bij de behandeling van ziekten waarbij snel een effectieve 
plasmaconcentratie moet worden bereikt (bijvoorbeeld bij ernstige 
infecties of hartritmestoornissen) is het geven van een dergelijke 
oplaaddosis van belang.  
 

31. Vraag 
Leg in eigen woorden aan de hand van figuur 34 uit wat het schijnbare of 
fictieve verdelingsvolume is. 
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Figuur 34: fictief verdelingsvolume. 

Eliminatiefase 
De lever en de nieren zijn vrijwel volledig verantwoordelijk voor het 
verwijderen van een geneesmiddel uit het lichaam. Dit proces wordt 
eliminatie of excretie genoemd. 
Bij de bespreking van de absorptiefase is vermeld dat elk via de mond 
ingenomen geneesmiddel eerst de lever passeert. De metabolieten die 
daarbij in enzymatische reacties gevormd worden, zijn allemaal meer 
polair dan het oorspronkelijke geneesmiddel. Hier bereidt de lever de 
uitscheiding al voor! De enzymatische reacties zijn zodanig dat er 
zuurstofmoleculen worden ingebouwd of methylgroepen verwijderd: 
allemaal oxidaties.  
Wanneer het geneesmiddel zijn werk heeft gedaan, komt het natuurlijk via 
de bloedbaan wéér langs de lever. Daar vinden dan de zogenaamde 
tweede-fase reacties plaats. Weer onder invloed van enzymen. En wéér 
worden de geneesmiddelmoleculen en/of hun metabolieten hier nòg 
polairder van. Deze tweede-fasereacties zijn conjugatiereacties: de 
geneesmiddelmetaboliet wordt nu gekoppeld aan een ander, zeer polair 
molecuul.  
Op deze manier zorgt het lichaam ervoor dat de geneesmiddelen 
uiteindelijk via de gal (met de faeces) of de urine het lichaam weer 
verlaten. 

4.3 Eerste en nulde orde kinetiek 

Eerste orde kinetiek 
Het lichaam kan met zijn eliminatieprocessen in de lever en de nieren over 
het algemeen veel grotere geneesmiddelconcentraties aan dan er via één 
dosering in het bloed terechtkomen. Zolang dat het geval is, werken ze 
volgens ‘eerste orde kinetiek’, dat wil zeggen dat de snelheid waarmee 
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de geneesmiddelconcentratie in het plasma daalt, evenredig is met die 
plasmaconcentratie. Met andere woorden: hoe meer er in het bloed zit, 
hoe meer er wordt verwijderd. Nog anders gezegd: bij ‘eerste orde 
kinetiek’ daalt de plasmaconcentratie exponentieel in de tijd. 
 

15. Definitie: eerste orde kinetiek 
Bij eerste orde kinetiek verloopt het proces exponentieel.  
De lever en nieren kunnen de uitscheiding gemakkelijk aan. In elk 
tijdsinterval wordt een even groot percentage van het geneesmiddel 
uitgescheiden.  

 
Een belangrijk getal bij de zuivering van het bloedplasma is de tijd die het 
duurt om de plasmaconcentratie te halveren. Deze tijd wordt 
‘halfwaardetijd’ genoemd (vergelijk dit met radio-actief verval). Bij 
eerste orde kinetiek is de halfwaardetijd onafhankelijk van de 
beginconcentratie: of je met veel of met weinig geneesmiddel begint, het 
duurt even lang tot je de helft daarvan kwijt bent, omdat er per 
tijdseenheid een percentage van de aanwezige hoeveelheid wordt 
uitgescheiden. Elk geneesmiddel heeft zijn eigen halfwaardetijd.  
De klaring wordt uitgedrukt in volume plasma/tijdseenheid en is voor elk 
geneesmiddel verschillend. De klaring is constant zolang lever en nieren 
goed werken en niet door ziekte of medicijngebruik anders zijn gaan 
functioneren. (Dit is bijvoorbeeld het geval bij gebruik van sommige 
geneesmiddelen tegen epilepsie zoals carbamazepine: dit geneesmiddel 
stimuleert de lever tot een snellere omzetting van vele geneesmiddelen, 
waaronder carbamazepine zelf.) 
 

In formules 
Bij geneesmiddelen waarbij de daling van de plasmaconcentratie zich laat 
beschrijven volgens ‘eerste orde kinetiek’ en het geneesmiddel zich in 
korte tijd over het gehele verdelingsvolume verdeelt (‘één-
compartimentmodel’) gelden de volgende relaties: 
 
Herschrijven van formule (4) geeft: 

0 dosis biologische beschikbaarheid / dC V   (5) 

 

1/2Klaring ln 2 /dV t   (6) 

 

 
/ 1/2

0 1/ 2
t t

tC C   (7) 

 

waarin:  

 C0 = plasmaconcentratie op tijdstip t 

 Vd = fictief verdelingsvolume 
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 t1/2 = halfwaardetijd 

 Ct = plasmaconcentratie op tijdstip t. 
 
Uit deze berekening volgt dat als na een éénmalige toediening van een 
geneesmiddel 5 halfwaardetijden verstreken zijn, er nog slechts 3.125% 
van de oorspronkelijke geneesmiddelconcentratie aanwezig is: een te 
verwaarlozen hoeveelheid (in verreweg de meeste gevallen). Het 
geneesmiddel heet dan ook ‘uit het lichaam verdwenen’ na vijf 
halfwaardetijden. 
 
Bovenstaande redenering gaat uit van een eenmalige toediening (‘gift’) 
van een geneesmiddel. In de praktijk zal een geneesmiddel echter 
herhaald worden toegediend, waarbij meestal een vast dosisinterval (= de 
tijd tussen 2 doses geneesmiddel - doses is het meervoud van dosis) wordt 
gehanteerd. Wanneer het dosisinterval kleiner is dan 5 x de 
halfwaardetijd, zal vlak vóór de volgende gift de vorige gift nog niet 
geheel uit het lichaam zijn verdwenen. Men spreekt dan van 
‘accumulatie’. Bij iedere volgende gift zal de maximale 
plasmaconcentratie hoger liggen dan na de vorige gift. Hierdoor zal ook de 
hoeveelheid geneesmiddel die per dosisinterval uit het lichaam wordt 
verwijderd geleidelijk toenemen, volgens de eerste orde kinetiek. Op een 
gegeven moment zal de hoeveelheid geëlimineerd geneesmiddel gelijk 
worden aan de hoeveelheid geneesmiddel die per dosisinterval wordt 
toegediend. Men spreekt dan van een ‘steady state’.  
 

16. Achtergrondinformatie: steady state in formules: 
In deze toestand geldt de volgende relatie: 

Hoeveelheid geneesmiddel die per tijdseenheid wordt toegediend = 

Hoeveelheid geneesmiddel die per tijdseenheid wordt geelimineerd
 (8) 

 

Dosis biologische beschikbaarheid / dosisinterval = klaring Css   (9)  

In deze formule is Css de gemiddelde plasmaconcentratie in steady state. 

 

32. Opdracht 
a. Schets in een diagram de accumulatie van een geneesmiddel dat 

telkens na de halfwaardetijd opnieuw wordt toegediend. Zet op de y-as 
uit in hoeverre de steady-state concentratie van het geneesmiddel in 
het bloedplasma al bereikt is (van 0-100%). Zet op de x-as de tijd uit, 
uitgedrukt in aantal malen de halfwaardetijd, dus 1, 2, 3, enz. op 
gelijke afstand van elkaar. (tip: geef op de y-as 0, 50, 75, 87, 94, 97 en 
100% aan). 
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b. Wanneer de patiënt na een tijd stopt met zijn medicatie, dan zal het 
geneesmiddel uit het lichaam verdwijnen. Geef dit in hetzelfde 
diagram aan. 

 
Wanneer iemand behandeld wordt met een geneesmiddel, wordt bij de 
frequentie van toediening uitgegaan van deze steady-state. Er is na 5x een 
‘oplaaddosis’ een constante hoeveelheid geneesmiddel in het bloed 
aanwezig. De arts en de apotheker moeten bij het voorschrijven van het 
dosisinterval van het geneesmiddel letten op de halfwaardetijd van het 
geneesmiddel.  

33. Opdracht 
Zoek de halfwaardetijden van aspirine en ibuprofen op. Hoe vaak moet je 
deze pijnstillers slikken, afgaande op de halfwaardetijd (even afgezien van 
andere randvoorwaarden)? 

Nulde orde kinetiek 
Soms overschrijdt de concentratie van een geneesmiddel in het lichaam de 
maximale eliminatiecapaciteit. Bij deze geneesmiddelen wordt de 
hoeveelheid van een geneesmiddel dat per tijdseenheid uit het lichaam 
wordt geëlimineerd, beperkt door de eliminatiecapaciteit van de lever 
en/of nier. In deze situatie wordt per tijdseenheid een vaste hoeveelheid 
geneesmiddel uit het lichaam verwijderd: de concentratie daalt lineair in 
de tijd. 
Wanneer bijvoorbeeld een zeer hoge dosis aspirine is ingenomen, raakt het 
eliminatieproces verzadigd en volgt dus een nulde orde kinetisch proces: 
de hoeveelheid uitgescheiden aspirine per tijdseenheid wordt dan 
constant. Hetzelfde geldt voor het anti-epilepsiemiddel fenytoine 
(merknaam dilantin) en ook voor alcohol. Alcohol is geen geneesmiddel, 
maar wel een biologisch actieve stof en het heeft ook een 
capaciteitsbeperkte eliminatie. Bij nulde orde kinetiek zal bij herhaalde 
toediening accumulatie kunnen optreden zonder dat ooit een steady-state 
wordt bereikt. Hierdoor kan alcoholvergiftiging ontstaan. 
 

17. Definitie: nulde orde kinetiek 
Bij nulde orde kinetiek verloopt het proces lineair.  
De lever en nieren kunnen de uitscheiding niet aan en vormen de 
beperkende factor. In elk tijdsinterval wordt evenveel geneesmiddel 
uitgescheiden.  
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Figuur 35: bier. 
 

34. Opdracht 
 

34.1 Alcoholpromillage 
Een 41-jarige man heeft met een alcoholpromillage van 7.2 
vermoedelijk een wereldrecord dronkenschap gevestigd. Artsen 
hebben tot 3 maal toe een bloedproef gedaan, omdat ze de 
uitslag van de eerste bloedproef niet geloofden.  
Een mens komt in levensgevaar bij een promillage tussen 3.4 en 
4.5. De patiënt in kwestie had drie dagen na zijn drankpartij 
nog 2.9 promille alcohol in zijn bloed. 
(Bron: ‘de Gelderlander’, 1993) 

 
 
a. Druk de alcoholconcentratie in het bloed van deze man uit in g/L. (1 

promille alcohol in het bloed komt overeen met 1 g/L) 
b. Bereken hoeveel gram alcohol de man minimaal heeft ingenomen.  

Neem aan dat de man deze hoeveelheid alcohol in één keer achter 
elkaar heeft genuttigd. Verder moet je weten dat alcohol zich na 
opname in het bloed verdeelt over het totale lichaamswater (fictief 
verdelingsvolume 0.68 L/kg lichaamsgewicht). Ga ervan uit dat de man 
70 kg weegt.  
Met hoeveel glazen alcoholhoudende drank komt dit overeen? 
(Gemiddeld zit er 10 gram alcohol in 1 alcoholische consumptie.) Ga 
ervan uit dat 100 procent van de gedronken alcohol in het bloed wordt 
opgenomen (met andere woorden: ‘de biologische beschikbaarheid’ 
van alcohol is 1). 

c. Alcohol verdwijnt uit het bloed volgens een nulde orde kinetiek. Dit wil 
zeggen dat de concentratie alcohol in het bloed groter is dan de 
capaciteit van het lichaam om alcohol te metaboliseren (= afbreken 
van alcohol in de lever). Nulde orde kinetiek betekent dat per 
tijdseenheid een constante hoeveelheid alcohol uit het lichaam (= het 
gehele verdelingsvolume) wordt verwijderd waardoor de concentratie 
alcohol in het bloed lineair afneemt in de tijd. De snelheid waarmee 
dit gebeurt is afhankelijk van de mate waarin de lever in staat is om 
alcohol af te breken. Maak een schatting van de metaboliserende 
capaciteit (Vmax) van de ongetwijfeld aangetaste lever van deze 
recordhouder. Een normale Vmax voor mannen is ca. 6-8 g/uur.  
TIP: bereken de hoeveelheid alcohol die drie dagen (= 72 uur) na de 
inname nog in het lichaam van de man aanwezig is, ervan uitgaand dat 
het verdelingsvolume constant is gebleven. Bereken vervolgens, op 
basis van je uitkomst bij opgave b hoeveel alcohol er door de lever in 
die 72 uur is verwijderd. Vervolgens kun je uitrekenen hoeveel alcohol 
er per uur uit het lichaam is verwijderd = de metaboliserende 
capaciteit van deze man (Vmax). 
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34.2 Geneesmiddelenonderzoek 
Voor een nieuw ontwikkeld geneesmiddel tegen hoge bloeddruk zijn in een 
farmacokinetische studie bij gezonde vrijwilligers de volgende gemiddelde 
parameters gevonden: 
F (biologische beschikbaarheid): 1.0 (100% van de ingenomen dosis wordt 
in het bloed opgenomen) 
Vd: 300 liter (= verdelingsvolume) 
Klaring: 17.5 liter/uur  
We gaan ervan uit dat de nieren en de lever van deze mensen prima 
werken (immers gezonde vrijwilligers) dus dat we een eerste orde kinetiek 
mogen toepassen. 
 
Besloten wordt in een vervolgonderzoek het geneesmiddel in een dosering 
van 100 mg per dag toe te dienen. 
a. Hoeveel dagen moet men minimaal de toediening voortzetten om zeker 

te zijn dat een steady-state concentratie wordt bereikt? (TIP: Je kunt 
de halfwaardetijd berekenen met de formule t1/2 = 0,7 x Vd/klaring) 

b. Bereken de maximale en de minimale plasmaconcentratie in steady 
state. Doe dit in de vorm van een gedachtenexperiment, door aan een 
proefpersoon 100 mg per dag toe te dienen tot steady-state is bereikt. 
Geef in de tabel van figuur 36 voor elke toediening telkens de 
plasmaconcentratie vlak voor de toediening (dalconcentratie) en direct 
na toediening (topconcentratie). In steady state bereiken deze 
concentraties een constante waarde en zijn dan gelijk aan resp. de 
gevraagde maximale en minimale concentratie.  
TIP: het verschil tussen dal en piekconcentratie wordt bepaald door de 
dosis en het verdelingsvolume, gebruik de bij a) berekende t1/2) 

 
 Dal (kort voor inname) 

(mg/L) 
Top (vlak na inname) 
(mg/L) 

Eerste dosis   
Tweede dosis   
Derde dosis   
Vierde dosis   
Vijfde dosis   

Figuur 36: tabel concentraties voor en na toediening. 
 
c. Welke startdosis zou gegeven moeten worden om in één keer de steady 

state situatie te bereiken?  
TIP: je moet dan in één gift de maximale plasmaconcentratie bereiken 
die je hebt uitgerekend in opgave b. 

d. Bereken de gemiddelde plasmaconcentratie van het geneesmiddel in 
steady state.  
TIP: In steady state wordt per dosisinterval evenveel geneesmiddel 
verwijderd als er wordt toegediend. Dit wil zeggen: 100 mg per 24 uur. 
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De hoeveelheid die wordt verwijderd is het product van klaring en 
gemiddelde geneesmiddelconcentratie. Let op de eenheden!! 

4.4 Practicum dipyridamol: pH-afhankelijke 
opname in het maag-darmkanaal 

Inleiding 
Dipyridamol is een stof die de kans op een hersen- of hartinfarct 
vermindert bij patiënten met een verhoogd risico op deze aandoening.  
Wat gebeurt er bij een hersen- of hartinfarct? Een slagader die bloed naar 
de hersenen, resp. het hart voert, raakt afgesloten. Er ontstaat ter plaatse 
zuurstoftekort. Hierdoor sterft het betreffende deel van hersenen of hart 
af; dit afsterven heet ‘infarct’.   
Een afsluiting van een slagader kan ontstaan doordat de slagaderwand ziek 
is (‘atherosclerose’). In een slagader met atherosclerose wordt het 
stollingssysteem geactiveerd, waardoor bloedplaatjes gaan samenklonteren 
(trombose). Dit bloedstolsel (trombus) kan leiden tot een acute afsluiting 
van de slagader.  
Dipyridamol gaat het samenklonteren van de bloedplaatjes tegen en 
voorkomt zo het opnieuw optreden van een hersen- of hartinfarct.  
Dipyridamol werd ontwikkeld bij de Duitse firma Boehringer Ingelheim. 
De werking van de eerste dipyridamoltabletten die op de markt kwamen, 
was niet goed voorspelbaar, omdat het dipyridamol in deze tabletten vrij 
slecht werd opgenomen in de darm, en omdat deze opname sterk 
wisselend was. Verder bleek de opname van dipyridamol sterk te 
verminderen als gelijktijdig maagzuurremmers werden gebruikt, iets wat 
veel voorkomt bij patiënten met hart- en vaatziekten. De fabrikant claimt 
dit probleem te hebben opgelost door dipyridamol in een andere 
farmaceutische vorm toe te dienen: speciale capsules waaruit het 
dipyridamol langzaam vrijkomt (‘slow release preparaat’), en waaraan 
wijnsteenzuur is toegevoegd, zodat het dipyridamol ook goed opgenomen 
zou moeten worden als de maagzuurproductie is geremd.  
Jullie gaan nu als farmacologisch onderzoekers na of deze claim van de 
fabrikant klopt. 
 
Allereerst gaan we kijken naar het molecuul zelf. Wat maakt het een 
oplosbare stof? Wat maakt dat deze oplosbaarheid afhankelijk is van de 
pH? 
 



Nlt2-v107 Medicijnen: van molecuul tot mens 65 

Het molecuul dipyridamol 

 
Figuur 37: structuurformule van dipyridamol. 

 
Figuur 37 geeft de structuurformule van het molecuul dipyridamol. Je ziet 
een aantal ringen, die op de hoekpunten, waar je geen elementsymbolen 
ziet, koolstofatomen bevatten. Alle waterstofatomen zijn weggelaten.  
 

35. Vraag 
a. Geef de molecuulformule van dipyridamol 
b. Welk structuurkenmerk maakt dat het molecuul hydrofiele 

eigenschappen heeft? 
c. Er zijn ook hydrofobe delen in het molecuul aan te wijzen. Welke?  
d. Wat verwacht je van de oplosbaarheid in ongeladen vorm? Maak een 

afweging op grond van je antwoorden op vraag 2 en 3.  
e. Zoals je ziet bevat het molecuul een aantal stikstofatomen Deze 

stikstofatomen hebben een enigszins basisch karakter. Welk molecuul 
ken je dat eveneens stikstof bevat en ook basisch is? Zie je de 
overeenkomsten? 

f. Als we dipyridamol voorstellen als een base met afkorting B, en we 
stellen dat het een eenwaardige base is, kun je dan aangeven hoe het 
zal reageren met een zoutzuuroplossing (inhoud van je maag)? Geef de 
reactievergelijking.  

g. Leg uit dat er nu een chloridezout is ontstaan, dat goed oplosbaar is in 
water. 

h. Wat verwacht je nu van de oplosbaarheid in de maag (pH = 2), en van 
de oplosbaarheid in de dunne darm, waar een pH van 7 à 8 heerst? 
Bedenk welke invloed de concentratie zuur heeft op de oplosbaarheid 
van het dipyridamol. 

 

Farmacokinetiek van dipyridamol 
In het voorafgaande deel van hoofdstuk 4 heb je gezien dat 
farmacokinetiek zich onder andere bezighoudt met de opname van 
geneesmiddelen vanuit het maag-darmkanaal. Deze opname bepaalt in 
belangrijke mate de biologische beschikbaarheid van het middel, 
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gedefinieerd als het percentage van het geneesmiddel dat in het bloed 
komt na inslikken van de tablet.  

 
Figuur 38: naam en functie van de delen van het maagdarmkanaal. 
 
De maag (pH 2) dient vooral voor het fijn verdelen van het voedsel en voor 
de vertering van eiwitten. De opname van stoffen gebeurt met name in de 
twaalfvingerige darm (duodenum, pH ca. 6) en in de rest van de dunne 
darm (pH 7 à 8), bestaande uit nuchtere darm (= jejunum) en kronkeldarm 
(= ileum). Een tablet die wordt ingenomen verblijft ongeveer een half uur 
in de maag, een half uur in de twaalfvingerige darm en ongeveer een half 
uur in de rest van de dunne darm.  
 
In de twaalfvingerige darm wordt door de alvleesklier waterstofcarbonaat 
bij de zure  voedselbrij gedaan, wat een pH-neutraliserend effect heeft. In 
de darmen worden de voedingsstoffen en eventuele geneesmiddelen in het 
bloed opgenomen. Het bloed dat uit de darm komt, stroomt via de 
poortader eerst door de lever: een kritiek punt voor de geneesmiddelen. 
De lever is een afbraakfabriek voor eventuele vergiften. Een percentage 
van het geneesmiddel zal hier al worden afgebroken.   
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36. Vraag (gebruik evt. internet of een biologieboek) 
a. Wat maakt de dunne darm zo geschikt om voedsel en geneesmiddel op 

te nemen? Denk aan de binnenbekleding van de wand in relatie met 
oppervlakte.  

b. Welk orgaan bepaalt naast de opname (absorptie) van het 
geneesmiddel door de dunne darm, nog meer de biologische 
beschikbaarheid van het geneesmiddel, en op welke wijze doet het 
dat? 

c. Welk orgaan neutraliseert de zure voedselbrij die uit de maag de 
twaalfvingerige darm binnenkomt? 

d. Geef de reactievergelijking voor het neutraliseren van een zuur door 
waterstofcarbonaat.  

e. Bedenk een reden waarom de pH op verschillende plaatsen in het 
maag-darmkanaal zo verschillend is. (Hint: denk aan de 
spijsverteringsenzymen.)  

Practicum  
Invloed van de pH in maag en darmkanaal op het oplosgedrag van 
dipyridamol uit twee verschillende soorten dipyridamolpreparaten (capsule 
en tablet). 
 

Vraagstelling 
Hoe snel/langzaam komt dipyridamol uit twee verschillende 
farmaceutische vormen van toediening vrij, en in welke mate blijft het 
vervolgens in oplossing bij de verschillende pH’s die in het maag-
darmkanaal voorkomen? (De oplosbaarheid is belangrijk voor opname van 
het middel in de darm: alleen in opgeloste vorm kan dipyridamol in de 
bloedbaan worden opgenomen.)  
Jullie zullen een tablet (dragee) en het slow-release preparaat (capsule) 
dipyridamol met elkaar vergelijken. Tevens zullen jullie in een reageerbuis 
het effect van maagzuurremming nabootsen.  
 

Uitvoering 
We willen straks de concentratie dipyridamol in diverse oplossingen 
bepalen. Hoe gaan we dat doen?  
We maken gebruik van het feit dat een oplossing van dipyridamol een gele 
kleur heeft en licht absorbeert van de complementaire kleur. Deze 
complementaire kleur heeft een golflengte van circa 400 nm. (Welke kleur 
hoort daarbij?) 
Hoe geconcentreerder de oplossing, dat te meer licht van deze golflengte 
wordt geabsorbeerd. Ofwel: de mate van absorptie is (in een bepaald 
concentratiegebied) lineair afhankelijk van de concentratie dipyridamol.  
 
Deze afhankelijkheid voldoet aan de volgende formule: 
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E c d    (10) 
 
waarin: 

 E = extinctie (absorptie) 

 c = concentratie dipyridamol in mol per liter (mol/L) 

 d = lichtweg door het monster in centimeter (cm). 

  = lineaire absorptiecoëfficiënt (evenredigheidsconstante). 
 
Uit de formule volgt dat de absorptie van het licht afhankelijk is van de 
concentratie van de te meten stof en de weglengte van het licht door het 
monster: zie figuur 39. 

 
Figuur 39: Io geeft de intensiteit aan van het licht vóórdat het het monster binnengaat. De 
weglengte van het licht door het monster wordt hier aangegeven met de letter d. Nadat het 
licht het monster is gepasseerd wordt de intensiteit van het licht gemeten (I1).  

 
De meting wordt uitgevoerd met een spectrometer. 

De evenredigheidsconstante  is o.a. afhankelijk van het gebruikte 

apparaat. Om te bepalen wordt een ijklijn gemaakt. (De 
evenredigheidsconstante is de helling van de grafiek.) Je meet de 
extincties van monsters met oplopende bekende concentraties van 
dipyridamol en zet de resultaten uit in een grafiek (de gemeten extinctie 
tegen de concentratie).  
Nu heb je een ijklijn! Aan de hand daarvan kun je de concentratie van een 
monster met onbekende concentratie dipyridamol bepalen: je meet de 
extinctie van het monster met de onbekende concentratie dipyridamol en 
in de ijklijn kun je dan opzoeken wat de concentratie is. 
De ijklijn is in een bepaald concentratiegebied lineair. Verdun zo nodig je 
meetmonsters totdat de extinctie ervan in dit lineaire gebied valt. Daarna 
reken je de concentratie om tot de waarde van het oorspronkelijke 
monster.  
 

Experiment 1: het maken van de ijklijn 
Je werkt in groepjes van vier personen. 



Nlt2-v107 Medicijnen: van molecuul tot mens 69 

Per groepje krijg je een standaardoplossing dipyridamol van 0.25 mg/mL. 
Maak van deze standaardoplossing een reeks van 6 verdunningen (met 
fysiologisch zoutoplossing), oplopend van 0.025 - 0.15 mg/mL. Voor het 
meten heb je genoeg aan vijf mL per monster.  
Laat de verdunningsreeks controleren.  
 
Meet in de spectrometer de absorptie van de reeks verdunde oplossingen 
en van een blanco. Zeven metingen dus. Waar heb je de blanco meting 
voor nodig? 
 
Zet de uitkomsten van je metingen uit in een diagram (op de computer of 
op grafiekpapier). 
Bepaal tot welke concentratie de ijklijn lineair is.  
Maak een gedetailleerd verslag van de werkwijze en de uitkomsten van dit 
experiment. Gebruik hiervoor de �werkinstructie practicumverslag in de 
NLT Toolbox. 
 

Experiment 2: verband tussen pH en dipyridamol afgifte (uit tabletten 
en capsules)  
 

Inleiding 
We onderzoeken in dit experiment de afgifte(release)-snelheid van 
dipyridamol uit een tablet en uit een zogenaamde slow release capsule. In 
een dergelijke capsule is het dipyridamol ingekapseld in bolletjes (pellets). 
Het omhulsel van elk bolletje is een diffusiemembraan (wat is diffusie?), 
dat gereguleerde afgifte moet regelen, d.w.z. dat het dipyridamol 
geleidelijk vrijkomt. Let wel, de capsule zelf is niet het diffusiemembraan! 
De bolletjes in één capsule bevatten in totaal 150 mg dipyridamol.  
 
Deelvraag 1. Wat is de invloed van de pH op het oplosgedrag van 
dipyridamol uit een slow release preparaat?  
 
We gaan werken met fysiologisch zoutoplossingen van pH 2, 6 en 8. Zoals 
je hierboven hebt gezien, komen deze pH-waarden overeen met die in 
maag en darmen. In de maag bevindt zich zoutzuur met een molariteit van 
ongeveer 0.01 molair, de pH in de darmen wordt stabiel gehouden door 
buffersystemen. Hierdoor hebben kleine hoeveelheden toegevoegd zuur of 
base geen invloed op de pH. Het ‘maagzuur’ en de buffersystemen zijn al 
voor jullie klaargemaakt door de TOA. 
 

Werkwijze 
Doe de inhoud van 1 capsule dipyridamol (openbreken m.b.v. mesje of 
schaar) in 50 mL van een fysiologisch zoutoplossing van pH 2, 6 of 8 en 
noteer de begintijd. 
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Roer de oplossing met behulp van een roermotor en roervlo. Neem 
gedurende een half uur om de vijf minuten een monster van 1 mL uit de 
oplossing (met automatische of pasteur pipet). Pipetteer je monster via 
een filter in een reageerbuis. Breng het filtraat onmiddellijk over in een 
cuvet en meet in de spectrometer de lichtabsorptie van het monster bij 
400 nm.  
 
Als de absorptiemeting aangeeft dat je buiten het lineaire gebied van de 
ijkcurve zit, verdun je je monster zo, dat het resultaat van de meting wél 
binnen het lineaire gebied valt. Reken dit resultaat dan om naar de 
oorspronkelijke concentratie.  
Maak van je resultaten een grafiek, waarin je de opgeloste hoeveelheden 
tegen de tijd uitzet (welke eenheden?).  
 
Maak een gedetailleerd verslag van de werkwijze en de uitkomsten van dit 
experiment.  
Gebruik hiervoor de �werkinstructie practicumverslag in de NLT Toolbox. 
 
Deelvraag 2. Wat is het verschil in oplosgedrag tussen een dragee en een 
capsule dipyridamol in de maag? 
 

Inleiding  
Per groepje krijg je óf een tablet (dragee), óf een capsule (‘slow release’ 
preparaat). De vraag is hoe het diffusiemembraan de oplossnelheid 
beïnvloedt. We willen alleen deze factor analyseren en dus beperken we 
ons bij dit experiment tot pH-waarde 2, die van de maag.  
 

Werkwijze  
Deze is analoog aan die van deelvraag 1. Breng de inhoud van de capsule of 
de intacte tablet in 50 mL ‘maagsap’ en roer met constante snelheid. 
Analyseer om de vijf minuten 1 mL monster. Zie werkwijze deelvraag 1.  
 

Beantwoord de volgende vragen na afloop van deelexperiment 1 en 2 
 Bij welke pH is dipyridamol het beste oplosbaar? Is dit gunstig of 

ongunstig voor de opname in de darm? Welke oplossing zou je kunnen 
bedenken als je ongunstig hebt geantwoord? 

 Welke toedieningsvorm zou je kiezen als je weet dat voor een goede 
werking een constante plasmaspiegel nodig is? (Plasmaspiegel is de 
concentratie in het bloed). Licht je keuze toe. 

 
Deelvraag 3. Wat is het effect van maagzuurremmers op het oplosgedrag 
van dipyridamol uit een slow release preparaat in de maag? 
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Inleiding 
Je kent misschien wel het branderige gevoel in je maag. Dit kun je 
tegengaan door een tabletje maagzuurremmer te nemen. Deze tabletten 
bevatten als werkzame stof natriumwaterstofcarbonaat, calciumcarbonaat 
of magnesiumcarbonaat. Het carbonaat kan het teveel aan maagzuur 
neutraliseren.  
 

Werkwijze 
In dit practicum wordt het effect bestudeerd van een tablet 
maagzuurremmer op het  oplosgedrag van dipyridamol, bij gebruik van het 
slow release preparaat. Aangezien het hier gaat om de maag, werken we 
bij een pH van twee. De werkwijze is analoog aan die in deelvraag 1.  
Dit experiment wordt op twee manieren uitgevoerd: 1 keer met een 
intacte tablet maagzuurremmer en 1 keer met een verpulverde tablet 
maagzuurremmer. 
 
 

Afronding van de experimenten 
Je docent zal aangeven of je de werkwijze en resultaten van je 
experiment(en) in een verslag en/of in een powerpointpresentatie moet 
weergeven. In beide gevallen moeten jullie je onderzoeksresultaten 
duidelijk weergeven, en moet een goede conclusie duidelijk zichtbaar zijn.  
Gebruik eventueel de �werkinstructie practicumverslag of de 
�werkinstructie powerpointpresentatie in de NLT Toolbox. 
 
 
Eventueel kun je nu aan de slag met het tweede deel van je casus: ‘Na 
hoofdstuk 4’. In overleg met je docent kun je er ook voor kiezen om pas na 
hoofdstuk 5 de hele casus te doen.  
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5 Veiligheid en bijwerkingen 

Leerdoelen 
Aan het eind van hoofdstuk 5 kun je: 

 vertellen welke typen bijwerkingen er zijn 

 van elk type een voorbeeld noemen 

 uitleggen hoe bijwerkingen in Nederland gemeld en geregistreerd worden 

 het werkingsmechanisme van NSAID’s uitleggen en aangeven waarop de werking én de 
bijwerkingen berusten 

 zelf objectieve informatie vinden over geneesmiddelen. 

 

5.1 Inleiding 

37. Opdracht 
Zoek van 3 vrij verkrijgbare geneesmiddelen de meest voorkomende 
bijwerkingen op. Geef ook aan hoe je je informatie gevonden hebt. 

Waar vind je betrouwbare informatie over 
geneesmiddelen? 
Een goede manier is via de bijsluiter, en via de lokale apotheek (folder, 
website). Daarnaast zijn de websites van het farmacotherapeutisch kompas 
(�URL3) en de site van het lareb (�URL9) zeer betrouwbare bronnen, maar 
deze zijn vrij moeilijk om te lezen. Meer toegankelijk is �URL10. 

Hoe worden bijwerkingen geregistreerd? 
Het Lareb (Centrum Landelijke registratie bijwerkingen) is door de 
Nederlandse overheid opgericht om landelijk alle informatie over 
bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins te verzamelen en te 
registreren. Patiënten en artsen, apothekers en andere zorgverleners 
melden hier bijzondere bijwerkingen. Het Lareb checkt de meldingen, 
doet statistische analyses en geeft vervolgens aan wanneer een bepaalde 
bijwerking zo vaak voorkomt dat deze op de bijsluiter vermeld moet 
worden of dat er ingegrepen moet worden omdat een geneesmiddel 
gevaarlijk blijkt te zijn. Dit traject van geneesmiddelzorg wordt ook wel 
fase 4 klinische studies genoemd, of post-market surveillance (zie 
hoofdstuk 1). 
Op het moment dat een geneesmiddel op de markt komt, zijn nog niet alle 
bijwerkingen bekend. Stel je hebt een klinische studie gedaan bij 1000 
patiënten, maar het middel blijkt een ernstig negatief effect te hebben 
dat bij slechts 1 op de 10.000 patiënten voorkomt, dan kan het best zo zijn 
dat je dat gemist hebt. Een dergelijk effect herken je pas als bijwerking 
als je grote groepen gebruikers hebt. Op dezelfde manier komen 
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interacties met andere geneesmiddelen vaak pas bij grote groepen 
gebruikers boven tafel, evenals effecten bij specifieke groepen gebruikers.  
Deze post-market surveillance is verplicht gesteld sinds het softenondrama 
in de jaren zestig van de vorige eeuw. Er werden toen meer dan 10.000 
kinderen met ernstige afwijkingen geboren nadat de moeder tijdens de 
zwangerschap thalidomide (Softenon®) gebruikt had. Het duurde (te) lang 
voordat de relatie met het gebruik van dit middel gelegd werd. Daarom 
zijn er wereldwijd twee maatregelen genomen: 
1. Er werden eisen gesteld aan werkzaamheid, kwaliteit en veiligheid van 

geneesmiddelen, voordat ze voorgeschreven mogen worden. In 
Nederland worden geneesmiddelen door het in 1963 opgerichte 
‘College ter Beoordeling van Geneesmiddelen’ beoordeeld voordat een 
farmaceut de handelsvergunning krijgt om het medicijn te verkopen. Er 
zijn heel strikte voorwaarden opgesteld betreffende de testen die 
gedaan moeten zijn voordat deze vergunning wordt verleend (zie 
hoofdstuk 1). Wanneer het toegelaten is tot de Nederlandse markt, 
krijgt het geneesmiddel een RVG-nummer, een registratienummer. Dit 
staat altijd vermeld op de bijsluiter. Hieraan kun je dus zien of een 
product een volgens de Nederlandse richtlijnen geregistreerd 
geneesmiddel is.  

2. Er kwam een systeem voor het melden van bijwerkingen van 
geneesmiddelen, zodat bijwerkingen die nog niet naar voren waren 
gekomen in de oorspronkelijke tests, alsnog openbaar worden. In 
Nederland is hiervoor Lareb opgericht (zie begin van deze paragraaf). 

 

18. Achtergrondinformatie: stereo-isomerie 
In hoofdstuk 1 heb je al een voorbeeld gezien waarbij een farmaceutisch 
bedrijf gebruik maakte van het feit dat biologisch actieve verbindingen 
soms in twee vormen, isomeren, voor kunnen komen. Bij het daar 
genoemde omeprazol, maar ook bij softenon, is sprake van een bijzonder 
soort isomerie, nl. stereo-isomerie of spiegelbeeldisomerie.  
Als een molecuul een koolstofatoom bevat dat vier verschillende groepen 
om zich heen heeft, dan noemen we dit koolstofatoom een chiraal 
centrum. Door dit chirale centrum is de symmetrie in het molecuul 
verdwenen. Het komt dan voor in twee ruimtelijke vormen die elkaars 
spiegelbeeld zijn. Kenmerkend voor spiegelbeelden is dat ze, hoe je ze ook 
draait, nooit met elkaar samenvallen: ze zijn verschillend!  
Stereo-isomeren, zoals we spiegelbeeldmoleculen noemen, spelen een 
belangrijke rol in geneesmiddelonderzoek. Het zijn moleculen met 
dezelfde structuurformule die toch chemisch verschillend zijn! 
Brutoformule, molecuulformule en molecuulgewicht zijn hetzelfde, 
evenals het kookpunt of smeltpunt van de stof. Maar omdat hun 
ruimtelijke structuur anders is, hebben ze elk hun eigen interactie met de 
receptor in het lichaam.  
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Je kunt dit vergelijken met je handen, die zijn ook stereo-isomeren van 
elkaar: als je je linkerhand voor de spiegel houdt, zie je een rechterhand. 
Toch zijn ze niet hetzelfde: je linkerhand kun je niet in je 
rechterhandschoen stoppen, dan zit de handschoen verkeerd om. Stel dat 
de linker spiegelbeeldisomeer de biologisch actieve verbinding is, dan is 
zijn receptor vergelijkbaar met een passende handschoen. Wanneer je in 
deze receptor, deze ‘linkerhandschoen’, het rechter spiegelbeeldisomeer 
probeert te stoppen, merk je dat dit niet past. Kijk maar in figuur 40. 
 

 
Figuur 40: spiegelbeeldisomeer versus gespiegelde hand. Bron: Photo Stock  

 

38. Opdracht  
Zoek uit wat softenon en stereo-isomeren met elkaar te maken hebben en 
welke gevolgen stereo-isomerie heeft voor de biologische activiteit van 
softenon. 
 

5.2 Typen bijwerkingen 
Bijwerkingen van geneesmiddelen kunnen we verdelen in de volgende 
typen: 
voorspelbare effecten 
De bijwerking wordt veroorzaakt door het mechanisme dat ook de 
gewenste werking van het geneesmiddel veroorzaakt. De ‘bijwerking’ is in 
dit geval een ‘ongewenste werking’.  
Een zeer selectieve agonist (d.w.z. een agonist die vrijwel alleen reageert 
met één bepaalde receptor) heeft op zich geen bijwerkingen, maar als je 
dit middel in een hoge dosis toedient, kun je ‘last’ krijgen van binding aan 
een andere receptor waar het effect pas optreedt bij die hoge 
concentratie.  
Op basis van de farmacodynamische eigenschappen is aan te geven welke 
dosisafhankelijke effecten en effecten die volgen uit het 
werkingsmechanisme zich zullen voordoen. Voorbeelden van deze effecten 
worden verderop besproken. 
onvoorspelbare effecten 
Een allergische reactie is in het algemeen niet voorspelbaar. Maar als een 
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patiënt allergisch is voor penicilline, dan kun je bij andere antibiotica die 
een vergelijkbare molecuulstructuur en een vergelijkbaar 
werkingsmechanisme hebben (bijvoorbeeld cefalosporines), ook een 
allergische reactie verwachten. Een lever- of pancreastoxiciteit is ook 
meestal niet te voorspellen. 
congenitale effecten 
Hiermee worden effecten bedoeld die tijdens de zwangerschap in het 
embryo optreden als gevolg van middelen die de moeder heeft ingenomen. 
Dergelijke middelen worden ‘teratogeen’ genoemd, d.w.z. schadelijk voor 
de ongeboren vrucht. Als dierproeven in de preklinische fase van de 
ontwikkeling van een geneesmiddel wijzen op schade voor het nageslacht, 
dan wordt dit natuurlijk veiligheidshalve in de bijsluiter vermeld en dan 
zal een dergelijk middel nooit voorgeschreven worden aan een zwangere 
vrouw. Helaas komen deze effecten soms pas aan het licht als het middel 
al door veel zwangere vrouwen is ingenomen. 
Voorbeelden van geneesmiddelen met een teratogene werking zijn: 
softenon (zie paragraaf 5.1), DES (zie opdracht 39), ACE-(Acetyl Choline 
Esterase)remmers en NSAID’s ((Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs). 
ACE-remmers worden voorgeschreven bij hoge bloeddruk, maar als dit in 
het begin van de zwangerschap gebeurt, is de kans groot dat bij de foetus 
het centraal zenuwstelsel en hart en vaten niet goed worden aangelegd. 
NSAID’s geven een verhoogde kans op een hersenbloeding bij de baby. 
late effecten 
Dit zijn bijwerkingen die pas na jaren optreden. Ze kunnen niet goed 
voorspeld worden. Het middel is wel getest in proefdieren, maar die 
worden gemiddeld 2 jaar oud. Dan is het niet goed te voorspellen wat het 
effect in de mens is als een middel 5 jaar wordt gebruikt. 
Middelen met late effecten zijn o.a. de cytostatica: deze blijken 
kankerverwekkend te zijn als ze langdurig gebruikt worden. Dit klinkt heel 
vreemd: een chemokuur gebruik je toch niet lang en hij is toch juist 
bedoeld om kanker te bestrijden? Deze middelen - die ingrijpen in de 
celdeling - worden echter niet alleen bij kanker voorgeschreven. 
Methotrexaat (MTX) bijvoorbeeld wordt ook aan reumapatiënten gegeven; 
weliswaar in een veel lagere dosering dan wanneer het als chemokuur 
wordt ingezet, maar patiënten met reumatoïde artritis gebruiken zo’n 
middel wel járen. Er bleek een verband te zijn tussen het langdurig 
gebruik van dit middel en het ontstaan van kanker bij deze patiënten. 
onthoudingsreacties. 
Hiermee wordt bedoeld dat je aan bepaalde middelen verslaafd kunt 
raken, je lichaam kan er afhankelijk van worden. Het bekendste voorbeeld 
is de cold turkey bij het plotseling stoppen met heroïnegebruik, maar het 
komt ook voor bij geneesmiddelen. Als iemand langdurig regelmatig 
slaapmiddelen gebruikt en hij/zij stopt daar ineens mee, dan kan hij/zij 
niet slapen. Deze slapeloosheid treedt ook op als hij/zij een placebo 
krijgt: die wordt dus echt veroorzaakt door het stoppen met het 
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Figuur 41: gebruik COX-remmer. Bron: 
American Society of Pain Educators 

 

slaapmiddel. Bij het abrupt staken van het gebruik van bètablokkers kan 
als   onthoudingsreactie een gevaarlijk sterk versnelde hartslag 
(reflextachycardie) optreden. Deze onthoudingsreacties ontstaan doordat 
het lichaam zich aanpast aan het medicijngebruik. Haal je het middel 
ineens weg, dan is de balans verstoord en krijg je onthoudingsreacties. 
 

39. Opdracht 
Bij punt 3 wordt als voorbeeld DES genoemd. Zoek uit wat hiermee aan de 
hand was. Aan de kinderen van de moeders die DES kregen toegediend 
tijdens de zwangerschap, was bij de geboorte niets te merken. Toch is hier 
sprake van een congenitale afwijking. Leg dit uit. Was dit volgens jou te 
voorkomen geweest en zo ja, hoe? 

Voorspelbare effecten – COX-remmers 
Uit het werkingsmechanisme van een geneesmiddel is af te 
leiden welke effecten je kunt verwachten (zie hoofdstuk 2). Je 
zet het geneesmiddel in vanwege het gewenste effect, maar 
vaak zijn ongewenste effecten niet te vermijden.  
Een duidelijk voorbeeld vormen de zogenaamde COX-remmers. 
Bij de behandeling van pijn en (lichte) ontstekingsverschijnselen 
wordt vaak gebruik gemaakt van middelen die de functie van het 
enzym cyclo-oxygenase (COX) remmen. Deze geneesmiddelen 
worden aangeduid als Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs 
(NSAID’s): het zijn dus ontstekingsremmers). Voorbeelden van 
NSAID’s zijn acetylsalicylzuur (aspirine), ibuprofen en naproxen.  
 
 

Werking van COX 
Zoals je weet is een enzym een eiwit dat een chemische reactie 

katalyseert (versnelt). Het enzym cyclo-oxygenase (COX) katalyseert de 
omzetting van arachidonzuur in prostaglandinen: 
 

Arachidonzuur porstaglandinenCOX  

 
Arachidonzuur is een vet dat wordt gemaakt uit vetzuren die zich in de 
celmembraan bevinden. Voor de vorming van arachidonzuur is een ander 
enzym nodig: fosfolipase A2. Dit enzym wordt o.a. geactiveerd bij 
beschadiging van de celmembraan door verwonding of zuurstoftekort.  
 

Verschillende vormen van COX 
Er zijn drie verschillende COX-eiwitten bekend die sterk op elkaar lijken 
(‘iso-enzymen’). Ze worden aangeduid als COX-1, COX-2 en COX-3. Ze 
katalyseren de omzetting van arachidonzuur in verschillende 
prostaglandinen.  
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COX-3 bevordert de vorming van prostaglandinen die betrokken zijn bij het 
ontstaan van pijn en het optreden van ontstekingsreacties. (Een 
ontstekingsreactie houdt o.a. in: vaatverwijding, waardoor de huid ter 
plaatse rood en warm wordt, en vaatlekkage, d.w.z. er treedt vocht uit de 
bloedbaan waardoor lokaal zwelling optreedt.)  
COX-1 vinden we onder normale omstandigheden in veel cellen: onder 
andere in bloedplaatjes, in cellen van de maag, de nieren en de vaatwand. 
Door COX-1 worden prostaglandines gevormd die een functie hebben bij 
het beschermen van de maagwand tegen de inwerking van maagzuur en 
prostaglandinen die een rol spelen bij de bloedstolling: bloedplaatjes 
worden geactiveerd (= ‘plakkerig’) waardoor ze aan elkaar kunnen kleven. 
COX-2 wordt onder normale omstandigheden alleen in de nieren gemaakt 
en heeft hier tot taak de vorming van prostaglandines die de doorbloeding 
van de nieren aanpassen in situaties van vochttekort of lage bloeddruk. 
Onder bepaalde omstandigheden zoals ontsteking of verwonding gaan 
echter veel cellen COX-2 maken, met koorts en pijn als gevolg. In de 
vaatwand wordt normaal geen COX-2 gevonden, maar wel bij patiënten 
met atherosclerose (‘slagaderverkalking’). Dit COX-2 heeft waarschijnlijk 
gunstige effecten op de vaatwand: het vermindert het risico op acute 
afsluiting van het bloedvat. 
 
Een veelheid aan effecten dus van prostaglandinen!  
Als je COX gaat remmen met NSAID’s, kun je dus ook een heel scala aan 
effecten verwachten, gewenste en ongewenste: bijwerkingen dus!  
 

Werking van NSAID’s 
Paracetamol en NSAID’s hebben een koortswerend en pijnstillend effect 
doordat ze COX-3 remmen.  
NSAID’s remmen ook COX-1 en COX-2, paracetamol doet dit niet. Voor het 
begrijpen van de werking van NSAID’s is het daarom van belang de werking 
van deze twee iso-enzymen te kennen (zie boven).  
 
Naast pijnbestrijding en remming van ontsteking, hebben NSAID’s een 
verhoogde bloedingsneiging (remming van bloedplaatjesfunctie) tot gevolg, 
een verhoogde kans op maagzweren (vooral bij ouderen, gebruikers van 
prednison en mensen die eerder een maagzweer hebben gehad), en een 
risico op verlies van nierfunctie, vooral in situaties waarin de doorbloeding 
van de nier verminderd is, zoals bij mensen met vochttekort (door braken, 
diarree of andere oorzaken van uitdroging), en bij mensen die 
plastabletten of bloeddrukverlagende middelen gebruiken.  
 
Een ander effect van de remming van cyclo-oxygenase door NSAID’s is de 
ophoping van arachidonzuur. Dit arachidonzuur wordt door een ander 
enzym, genaamd lipoxygenase, omgezet in leucotriënen: 
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A rach id o n zu u r leu co trien en  lip oxy gen ase   
 
Leucotriënen zijn vetachtige stoffen die de gladde spieren in de 
luchtwegen laten samentrekken, waardoor de kleine luchtwegen zich 
vernauwen. Dit effect maakt dat mensen die hiervoor gevoelig zijn, een 
astma-aanval kunnen krijgen bij gebruik van NSAID’s. Bij ongeveer 10% van 
de mensen die gevoelig zijn voor astma, lokt gebruik van een NSAID een 
astma-aanval uit.  
 

40. Opdracht 

40.1 Leucotriënen en prostaglandinen 
Neem het schema van figuur 42 over en geef de effecten aan van 
leucotriënen en prostaglandinen. Geef (b.v. met een andere kleur) aan 
welke bijwerkingen je kunt verwachten als je COX-enzym 1, 2 en/of 3 
remt m.b.v. een NSAID 
 

 
 

Figuur 42: werking Cox. 
 

40.2 Effecten van NSAID’s 
Sommige NSAID’s remmen vooral COX-2, terwijl andere NSAID’s zowel COX-
1 als COX-2 remmen. Dit komt doordat ze een verschillende affiniteit (= 
mate van binding) hebben voor COX-1 en voor COX-2. Uit bovengenoemde 
beschrijving van de normale werking van de COX-iso-enzymen kun je 
opmaken welke effecten vooral optreden bij gebruik van selectieve COX-2 
remmers, en welke effecten optreden bij niet-selectieve COX-remmers.  
Geef in de tabel van figuur 43 aan of de genoemde effecten te verwachten 
zijn bij gebruik van de verschillende typen NSAID. 

Effect COX-1 en -2 remmers Selectieve COX-2- 
remmers 

Verhoogde 
bloedingsneiging 
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Risico op 
nierfunctiestoornissen 

  

Risico op maagzweren   
Remming van ontsteking 
en pijn 

  

 
Figuur 43: effecten van NSAID’s. 

 
 

40.3  
Zie het persbericht in bron 19. 
 

19. Bron: VIOXX 

 
Bron: Persbericht FOD, Volksgezondheid, veiligheid en milieu, 30 september 2004. 

 
Ga na wat hier aan de hand was. Meer achtergrondinformatie kun je 
vinden op ► URL11. 
 

Aspirine®: een bijzondere NSAID 
De precieze werking van Aspirine is pas de laatste vijftien jaar duidelijk 
geworden:  
Aspirine remt - zoals ook de andere NSAID’s die hiervoor zijn besproken - 
het enzym cyclo-oxygenase (COX) dat een rol speelt bij de processen die in 
het lichaam plaatsvinden tijdens ontstekingen. Door dit enzym te remmen 
vermindert koorts en pijn. 
Acetylsalicylzuur is een niet-selectieve COX-remmer.  
Het verschil met de andere COX-remmers is dat acetylsalicylzuur door 
acetylering van het eiwit de werking van COX irreversibel blokkeert: er 
wordt een covalente binding gevormd met het eiwit die niet meer 
verbroken kan worden. Hierdoor worden COX-moleculen die in contact zijn 
geweest met aspirine voor altijd uitgeschakeld, ook als het aspirine niet 
meer in het bloed detecteerbaar is. 
Voor herstel van COX-activiteit na behandeling met aspirine is daarom 
nieuwvorming van cyclo-oxygenase noodzakelijk. Dit kan alleen door cellen 
met een celkern (waarom?). Omdat bloedplaatjes geen celkern hebben, is 
de functie van een bloedplaatje na contact met aspirine verminderd voor 
de hele levensduur van het bloedplaatje (gemiddeld 1 week).  
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Figuur 44: pijnstillers. Bron: Photo Stock 
 

 

 
Figuur 45: Acetylsalicylzuur (Aspirine). 
Bron (rechts): Bayer 

 

Van deze eigenschap van aspirine maakt men gebruik bij patiënten met 
slagaderverkalking. Deze patiënten hebben een risico op activatie van 
bloedplaatjes in de bloedbaan, waardoor een bloedklont kan ontstaan die 
de slagader afsluit. Als dit gebeurt in een kransslagader is het gevolg een 
hartinfarct, gebeurt het in een slagader in de hersenen, dan heb je een 
herseninfarct. Remming van de bloedplaatjesfunctie bij deze patiënten 
vermindert de kans op het optreden van een hart- of herseninfarct. Door 
eenmaal daags aspirine te geven in een lage dosis wordt de functie van 
vrijwel alle bloedplaatjes blijvend geremd (COX wordt blijvend 

uitgeschakeld), terwijl de functie van andere celtypen, 
zoals in de vaatwand (waar COX een gunstig effect heeft, 
nl. het voorkomen van het optreden van vaatziekte), 
slechts in geringe mate wordt beïnvloed omdat deze cellen 
weer voldoende nieuwe COX kunnen maken in de periode 
tussen twee toedieningen van aspirine. Aspirine wordt 
daarom in een lage dosis (1 x per dag 80 mg) aan vrijwel 
alle patiënten met vaatziekten geadviseerd. (Deze 
dosering is een factor 10 lager dan de dosis die nodig is om 
pijn te bestrijden.) Bij toediening in deze lage dosis is 
aspirine in heel korte tijd (1-3 uur) weer uit het 
bloedplasma verdwenen. 

 

41. Vraag 
Wat kan het effect van andere NSAID’s (niet aspirine) zijn op het risico dat 
patiënten met slagaderverkalking (atherosclerose) een hartinfarct krijgen? 
 

 

5.3 Practicum pijnstillers 

A. Synthese en zuivering van aspirine 
 
 

Chemisch gezien is Aspirine® de ester van ethaanzuur (azijnzuur) 
en 2-hydroxy-benzeencarbonzuur (salicylzuur); deze stof wordt 
acetylsalicylzuur genoemd. 
 
We maken acetylsalicylzuur door salicylzuur te veresteren. 
Omdat het H-atoom van de fenolische OH-groep wordt vervangen 
door een acetylgroep, spreken we in dit geval van acetyleren. 
Dit gebeurt onder zure omstandigheden waarbij H+ de reactie 
katalyseert. De reactievergelijking is weergegeven in figuur 46.  
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Figuur 46: reactievergelijking A1.  

 
Bij de bereiding van acetylsalicylzuur volgens deze reactievergelijking, kan 
er ‘vervuiling’ aanwezig zijn in het product. In de eerste plaats wordt er 
wat polymeer gevormd, omdat salicylzuur zowel een carbonzuurgroep als 
een fenolische hydroxylgroep bevat. Verder kan er nog wat van de 
uitgangsstoffen zijn achtergebleven. Om zuivere Aspirine te krijgen moet 
deze ‘vervuiling’ verwijderd worden. 
Om het polymeer bijproduct te verwijderen maken we gebruik van het feit 
dat Aspirine een carbonzuur is, een zuur dat kan reageren met 
natriumwaterstofcarbonaat. Hierbij ontstaat natriumzout, een 
wateroplosbare vorm van Aspirine (denk maar aan ASPRO-bruis tabletten). 
De vorming van het natriumzout is weergegeven in figuur 47. 
 

 
 
Figuur 47: reactievergelijking A2. 

 
Door toevoeging van natriumwaterstofcarbonaat aan het product van de 
eerste reactie brengen we het gevormde acetylsalicylzuur in oplossing; het 
polymeer lost niet op. Door filtratie kunnen we vervolgens de vaste stof 
(het polymeer) en de oplossing (met het natriumzout van acetylsalicylzuur) 
van elkaar scheiden. Daarna voegen we zuur toe aan de oplossing, 
waardoor het negatieve ion een proton opneemt: er ontstaat weer 
acetylsalicylzuur. Dit is slecht oplosbaar in water en het slaat dus neer. 
Om na te gaan of er in dit neerslag nog wat van de uitgangsstof salicylzuur 
is achtergebleven, maken we gebruik van het feit dat fenolen een 
kleurreactie vertonen als er Fe3+(aq) aan wordt toegevoegd. Fenolen 
vormen met Fe3+(aq) een gekleurd complex. Door wat ijzer(III)chloride-
oplossing toe te voegen aan de vaste stof kunnen we controleren of er nog 
salicylzuur aanwezig is. Als dit het geval is, moet er een herkristallisatie 
worden uitgevoerd.  
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Benodigdheden: per persoon 
 reageerbuis met 1.0 gram salicylzuur 

 2 pasteurpipetten 

 handschoenen 

 maatcilinder van 15 of 20 mL 

 volumepipet met pipetteerballon 

 spuitfles met water 

 2 rondfilters 

 büchnertrechter met rubberen ring 

 afzuigerlenmeyer 

 2 erlenmeyers van 25 of 50 mL 

 trechter 

 vouwfilter 

 spatel 

 (injectie)spuit 

 verwarmingsplaatje. 
 

Benodigdheden: per groep 
 waterbad 60˚C 

 azijnzuuranhydride (Voorzichtig werken, handschoenen) 

 zwavelzuur (97%) (Voorzichtig werken, handschoenen, zwavelzuur is 
een bijtende stof!) 

 verzadigde NaHCO3-oplossing 

 3 M HCl-oplossing 

 pH-papier 

 ijs 

 smeltpuntcapillairen 

 FeCl3-oplossing. 

 

Uitvoering (gebruik handschoenen tijdens de proef) 
 Doe in een reageerbuis 1,0 g salicylzuur. 

 Voeg m.b.v. een (injectie)spuit 1,0 mL azijnzuuranhydride toe. 

 Schud de gevormde suspensie en voeg met een pasteurpipet drie 
druppels geconcentreerd zwavelzuur toe. 

 Verwarm de reageerbuis met inhoud gedurende 5 minuten in een 
waterbad van 60oC. Schud ondertussen. 

 Voeg al schuddend 5 mL water toe. 

 Filtreer het gevormde neerslag m.b.v. een Büchnertrechter. Spoel de 
reageerbuis na met ijswater. 

 Breng het vaste acetylsalicylzuur van het filter over in een erlenmeyer 
en voeg hieraan - in porties van ongeveer 3 mL - 15 mL 
natriumwaterstofcarbonaatoplossing toe. 

 Wanneer de gasontwikkeling is gestopt, filtreer je het mengsel over 
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een vouwfilter. 

 Druppel m.b.v een pasteurpipet 3M zoutzuur bij het filtraat tot de pH 2 
is. (Controleer de pH met indicatorpapier.) 

 Plaats de erlenmeyer in een ijsbad. 

 Filtreer het gevormde neerslag over een büchnertrechter. 
 
Neem een klein deel van het product en controleer met een 
ijzer(III)chloride-oplossing of er nog uitgangsstof (salicylzuur) aanwezig is. 
Is dit het geval, voer dan onderstaande herkristallisatie uit. 
 

Herkristallisatie 
Los de vaste stof op in 3 mL hete alcohol (verwarmen met 
verwarmingsplaatje, geen open vlammen!) en schenk de oplossing uit in 
een bekerglas met 8 mL warm water. Wanneer hierbij een neerslag 
ontstaat, moet het mengsel verder verwarmd worden totdat alles is 
opgelost. Laat vervolgens de heldere oplossing langzaam afkoelen. 
Verzamel het product door filtratie over een büchnertrechter. 
 
Een andere maat om de zuiverheid van je product vast te stellen is het 
meten van het smeltpunt. Mengsels van stoffen hebben geen vast 
smeltpunt maar een smelttraject. De vergelijking van het gemeten 
smeltpunt van jouw Aspirine met de bekende waarde geeft een indicatie 
over de zuiverheid van je Aspirine. Aspirine ontleedt op het moment dat 
het smelt. Dit gebeurt bij 135˚C. 

B. Paracetamol, de pijnstiller met de minste bijwerkingen 
Werking 
Paracetamol blokkeert de werking van het enzym cyclo-oxygenase, met 
name van COX-3, waardoor koorts en pijn verminderen. In tegenstelling tot 
de werking van Aspirine, is de blokkade van COX door paracetamol wel 
reversibel. Bovendien werkt paracetamol vrij weefselspecifiek: er is 
nauwelijks effect in het bindweefsel. Het centrale effect (via het centraal 
zenuwstelsel) is het belangrijkst. Je krijgt er geen maag- of darmklachten 
van. 
 

Benodigdheden: per persoon 
 reageerbuis met 1.0 gram p-aminofenol 

 2 pasteurpipetten 

 handschoenen 

 maatcilinder van 15 of 20 mL 

 volumepipet met pipetteerballon 

 spuitfles met water 

 2 rondfilters 

 büchnertrechter met rubberen ring 
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 afzuigerlenmeyer 

 2 erlenmeyers van 25 of 50 mL 

 trechter 

 vouwfilter 

 spatel. 
 

Benodigdheden: per groep 
 waterbad 70˚C 

 azijnzuuranhydride (Voorzichtig werken, handschoenen!) 

 zwavelzuur (97%) (Voorzichtig werken, handschoenen, zwavelzuur is 
een bijtende stof!) 

 verzadigde NaHCO3-oplossing 

 3 M HCl-oplossing 

 pH-papier 

 ijs 

 smeltpuntcapillairen. 
 

Synthese 
Voor het maken van paracetamol heb je nodig: p-aminofenol en 
azijnzuuranhydride. 
Als deze twee stoffen met elkaar reageren, ontstaat er paracetamol.  
De p- komt van para = tegenover: als je de koolstofatomen van een 
benzeenring nummert van 1 tot 6, dan zitten substituenten die 1,4 zitten 
of 2,5 of 3,6 tegenover elkaar, dus para. 

 
Figuur 48: synthese van paracetamol. 
 
De reactievergelijking in molecuulformules ziet er zo uit: 

       6 4 2 3 6 4 32
HO-C H -NH s CH CO O l HO-C H NH-CO-CH s   

 

Uitvoering (gebruik handschoenen tijdens de proef) 
 Doe in een reageerbuis 1,0 g aminofenol. Houd de reageerbuis vast met 

een knijper. 

 Voeg m.b.v een (injectie)spuit 1,0 mL azijzuuranhydride toe. 

 Schud de gevormde suspensie voorzichtig. 

 Verwarm de reageerbuis met inhoud gedurende 5 minuten in een 
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waterbad van 70oC. Schud ondertussen. 

 Filtreer het gevormde neerslag m.b.v. een büchertrechter. Spoel de 
reageerbuis na met ijswater. 

C. Analyse van enkele pijnstillers 
Vaak zit in pijnstillers een mengsel van stoffen; in APC-tabletten 
bijvoorbeeld zit Aspirine, Paracetamol en Cafeïne, vandaar de naam. 
Cafeïne wordt aan de preparaten toegevoegd om de pijnstillende werking 
van de actieve stoffen te verhogen. 
 
In de tabel van figuur 49 staan enkele merknamen van pijnstillers. Vul deze 
tabel aan met de door jou te onderzoeken verbindingen. Dit kunnen de bij 
onderdeel A of B gesynthetiseerde producten zijn, en/of middelen die 
gekocht zijn bij apotheek of drogist. 
  

Nummer Naam Acetylsalicylzuur Paracetamol Cafeïne Fenazon 
 Aspirine X    
 Paracetamol  X   
 Fenazon    X 
 Mann  X X  
 Afebryl X  X  
 Finimal  X   
 Spalt  X X X 
      
      
      
Figuur 49: aanwezigheid van acetylsalicylzuur, paracetamol, fenazon en cafeïne in pijnstillers. 

 
De analyse van pijnstillers berust op het principe van chromatografie.  
In de derde klas heb je bij scheidingsmethoden dit principe leren kennen. 
Waarschijnlijk heb je toen een experiment gedaan of gezien waarbij inkt 
uit viltstiften werd gescheiden op papier. 
Bij dit onderzoek is niet papier, maar silicagel de vaste drager. Dit silicagel 
is in een dun laagje op glas of op aluminium aangebracht.  
 

Benodigdheden 
 silicagel op aluminiumfolie met fluorescentie-indicator F254 

 TLC-potjes 

 een UV-lamp (254 nm) (niet in de lamp kijken!) 

 capillairtjes 

 loopvloeistoffen worden door de docent of TOA aangereikt 

 jodium voor kleuring. 
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Uitvoering 
Als je een tablet krijgt: 

 Verpoeder de tablet in een mortier en breng het poeder over in een 
kleine erlenmeyer. 

 Voeg 5 mL methanol toe en schud enkele minuten.  

 Filtreer het mengsel over een vouwfilter. 

 Als je een poeder krijgt: 

 Los 1 spatelpunt poeder op in ongeveer 1 mL methanol. 

 Vervolgens: 

 Breng op een TLC plaatje (silicagel, 3 x 10 cm) met potlood op 1cm van 
de onderkant een streep aan. 

 Breng m.b.v. een capillair 2 spots van de middelen die je wilt 
vergelijken, op 1 cm afstand van elkaar, aan op de potloodlijn. 

 Breng in de ontwikkelkamers een halve cm loopvloeistof. Sluit het 
potje. 

 Plaats na ca. 1 kwartier de TLC plaatjes in de ontwikkelkamers; sluit 
opnieuw af. 

 Haal het plaatje uit het potje als de loopvloeistof tot 1 cm onder de 
bovenrand van het plaatje is gekomen. Markeer het vloeistoffront met 
een potloodlijn. 

 Houd het plaatje onder een UV-lamp. Je ziet dan donkere vlekken op 
een groene achtergrond. 

 Plaats het TLC-plaatje gedurende enkele minuten in een I2-kamer. 

 Markeer de geelgekleurde vlekken. 
 

Als vlekken op dezelfde hoogte zitten, dan hebben ze vergelijkbare 
eigenschappen en in dit geval mag je zelfs concluderen dat het dezelfde 
stoffen zijn. Je kunt op deze manier aantonen of een stof in een mengsel 
voorkomt (kwalitatieve analyse, d.w.z. niet de hoeveelheid wordt bepaald 
maar alleen de samenstelling). 
 

Verslag 
 Bereken voor elk van de producten de Rf waarde 

(=afstand die hart van de vlek heeft afgelegd/afstand die vloeistoffront 
heeft afgelegd). 

 Vul de tabel van figuur 49 in.  
 
 
Nu heb je alle informatie die je nodig hebt om je casus op te lossen. 
Succes ermee!  
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6 Medicijnen en vergiften: zo oud als de 

mensheid 

6.1 Geschiedenis van de farmacologie 
Leerdoel 

Na bestudering van paragraaf 6.1 kun je: 

 vertellen hoe de farmacologie in stappen ontstaan is uit de kruidengeneeskunde. 

 

42. Opdracht 
Lees paragraaf 6.1 over de geschiedenis van de geneeskunde. Maak een 
tijdbalk van de belangrijkste gebeurtenissen. Tip: maak tijdens het lezen 
een mindmap. Gebruik hiervoor de ►werkinstructie mind mappen in de 
NLT Toolbox. 
 
Sinds de vroegste tijden is er belangstelling voor de geneeskrachtige 
eigenschappen en het gebruik van planten. Degenen die deze kruiden 
inzetten hadden vaak een religieuze rol in de samenleving. Genezing werd 
in veel oude culturen gezien als een terugkeer uit de dood, waardoor er 
een waas van geheimzinnigheid om geneeskundige handelingen kwam te 
hangen. Kennis werd in eerste instantie mondeling overgedragen. De 
oudste bekende geschriften zijn op scherven en papyrus en dateren van 
2500 v Chr. Egyptische priesters beschreven in hiëroglyfen welke kruiden 
zij toedienden en welke ceremonie daarbij gebruikt moest worden. De 
mystieke handelingen waren hierbij minstens zo belangrijk als de 
plantendelen. 
De oude Grieken kenden verschillende goden met geneeskrachtige gaven. 
De zonnegod Apollo was hiervan de belangrijkste en volgens de Romeinse 
dichter Ovidius heeft Apollo over zichzelf gezegd: ”De geneeskunde is mijn 
uitvinding … en de kracht van de kruiden ligt in mijn hand”. De zoon van 
Apollo en prinses Koronis is Asklepios. Deze halfgod Asklepios en zijn 
dochter Hygieia (betekent gezondheid) werden symbool voor de arts en de 
apotheker. Asklepios wordt afgebeeld met een staf waar een slang zich 
omheen heeft gekronkeld. De slang geldt als symbool van onsterfelijkheid, 
omdat een slang steeds de huid kan afschudden en dan het ware opnieuw 
geboren wordt. Hygieia werd afgebeeld met een schaal waaruit zij de 
slang te drinken geeft. Dit is veranderd in de schaal waarin apothekers de 
medicijnen bereiden. Tegenwoordig fungeert de esculaap (Latijnse naam 
voor Asklepios is Aesculapius) als symbool voor artsen en de slang met 
schaal als symbool voor apothekers. 
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Figuur 50: esculaap en apothekersschaal met slang. 
 
In de vierde eeuw voor Christus werd de sfeer van tovenarij en magie die 
tot die tijd om de geneeskunde hing steeds minder. Met name Hippocrates 
(ca. 460 – 370 v. Chr.) en Theofrastos (371-287 v Chr) hebben hierin een 
grote rol gespeeld. 
Hippocrates was de beroemdste arts uit die tijd. Hij stichtte een 
geneeskundige school en stelde voor het eerst de patiënt centraal. 
Patiënten werden uitvoerig gehoord over hun klachten. Ook werden 
patiënten actief betrokken bij hun behandeling. Hij maakte gebruik van de 
geneeskundige werking van planten, maar ook de gehele leefwijze (incl. 
voeding) was belangrijk. Hippocrates vond dat de behandeling gebaseerd 
moest worden op het interpreteren van de gegevens die je als arts kon 
verkrijgen door het zorgvuldig waarnemen en het onderzoeken van de 
patiënt. Klinkt voor ons heel logisch, maar Hippocrates was de eerste die 
dat zo deed en zo formuleerde. Van Hippocrates zijn 72 boeken bewaard 
gebleven, omdat ze in die tijd al zo belangrijk werden gevonden dat ze 
vaak gekopieerd zijn. In een aantal daarvan beschreef hij gedetailleerd de 
werking en toepassing van bepaalde kruiden.  
Artsen zweren nog steeds aan het begin van hun loopbaan de eed van 
Hippocrates. Daarin staat hoe een arts zich hoort te gedragen. 
Theofrastos was geïnteresseerd in overeenkomsten en verschillen tussen 
planten. Hij was zich ervan bewust dat het effect van een geneesmiddel 
afhangt van vele factoren, o.a. het seizoen. Wij weten nu dat de 
groeiomstandigheden (veel of weinig licht, veel of weinig water, een hoge 
of juist lage temperatuur) bepalend zijn voor de concentratie waarin 
bepaalde stoffen in een plant voorkomen. Daardoor komt er bijvoorbeeld 
in een rozenblaadje in augustus veel minder biologisch actieve stof voor 
dan in juni; als je een zalfje maakt van 100 rozenblaadjes zal de 
antibacteriële werking per seizoen verschillen. Theofrastos beschreef dit 
verschil voor het eerst! Daarnaast merkte hij op dat meerder factoren 
belangrijk zijn. Verschillende personen reageren verschillend op hetzelfde 
medicijn en hij gaf aan dat dit te maken kon hebben met de hoeveelheid 
kruidenmiddelen die de patiënt al gewend was te krijgen en de algehele 
gezondheidstoestand van de patiënt. Ten slotte gaf deze Griekse arts aan 
dat planten met verschillende eigenschappen hetzelfde medische effect 
kunnen hebben. 
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Figuur 51: afbeelding en vertaling van de 
beschrijving van Akoniton napellus uit een van 
de oudste kopieën die bewaard zijn gebleven 
van het boek ‘De materia medica’ van 
Dioskorides. Bron: wikipedia 

 

Een paar honderd jaar later (ca. 60 na Chr.) schreef Dioskorides “De 
materia medica”. Hij was de eerste die dat op een manier deed die wij nu 
als wetenschappelijk beschouwen: hij toetste aanwezige kennis, gaf 
mogelijke onjuistheden aan en bracht systematiek aan. Dioskorides was 
lijfarts van keizer Nero en trok met het Romeinse leger door een groot 
deel van Klein-Azië en Europa. Hij verzamelde in al die landen planten, 
noteerde de namen en beschreef hoe zij werden toegepast. Van de 
duizend geneesmiddelen die door hem zijn beschreven is ongeveer 60 
procent plantaardig, de rest is dierlijk en mineraal. 
 

 

Akoniton napellus (Ranunculaceae) – 
monnikskap 

 
Sommigen noemen het Kynoktonon, 
anderen Lykoktonon, wat witte bonen 
betekent, de Romeinen noemen het 
Colomestrum). Er worden drie 
toepassingen genoemd; de eerste, die je 
tijdens de jacht gebruikt, de twee 
andere toepassingen worden door artsen 
ingezet; de derde daarvan (die pontische 
genoemd wordt) neemt het meest toe in 
Italië, in de uitlopers van de Vestinische 
Bergen; verschilt van de vorige. Het 
heeft bladeren zoals een Plataan, maar 
meer ingesneden, veel kleiner en 
donkerder, een stengel zoals een varen, 
een kale uitloper van een el hoog of nog 
hoger, een vrucht in een langwerpig 
kapsel, wortels zoals de zwarte 
gevlochten voelspriet van de 
Sprinkhaankreeft. Men gebruikt deze, in 
rauw vlees omhult, op wolvenjacht, want 
wanneer dit door de wolf gegeten wordt, 
wordt hij hierdoor gedood. 

 
In de middeleeuwen (500 tot 1450 na Chr.) is de meeste biologische kennis 
te vinden in medisch georiënteerd werk. In de geneeskunde zijn planten 
belangrijk. Kruidenboeken beschrijven kenmerken van planten, hun 
vindplaats, plantendelen die van medisch belang zijn, hun toepassing en 
bereiding. Dat kruidenboeken een alfabetische volgorde aanhouden, 
onderstreept hun praktische karakter. Het belangrijkste voorbeeld van 
deze geschriften is een sterk verkorte Latijnse versie van Dioskorides’ 
grote werk “De materia medica”. 
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Kruiden worden dus al duizenden jaren toegepast om hun medicinale 
werking. Ook de traditionele Chinese geneeskunde maakt veel gebruik van 
kruiden. Het begin hiervan wordt gelegd bij een Chinese keizer die rond 
2500 voor Christus leefde.   
 

43. Vraag 
Waar is het symbool voor de apothekers van afgeleid en wat betekent het? 
 

20. Achtergrondinformatie: de geschiedenis van Aspirine en 
paracetamol 
De geschiedenis van Aspirine 
Al in de oudheid was bekend dat de bast van de witte wilg (Salix) een stof 
bevat die koorts kan verlagen. In 1828 werd deze stof voor het eerst 
geïsoleerd en kreeg zij de naam salicine. De structuur was toen nog niet 
bekend. Later werd ontdekt dat het een fenolische verbinding is (d.w.z. 
het molecuul bevat een hydroxybenzeengroep), die in het lichaam wordt 
omgezet in salicylzuur, de actieve stof. 
 

Ook in de 19e eeuw werd de bacteriedodende werking van fenol (hydroxy-
benzeen of benzenol) ontdekt. Hiervan werd gebruikgemaakt om 
materialen te ontsmetten. Fenol is echter zo agressief en giftig dat het 
niet als geneesmiddel kon worden gebruikt. Daarom werd er gezocht naar 
andere stoffen die wel bij patiënten gebruikt konden worden om bacteriën 
te doden. Eén van die stoffen was salicylzuur. Het middel werkte en de 
patiënten voelden zich veel beter. Nadeel was dat de stof erg irriterend 
was voor de slijmvliezen, slokdarm en maag, omdat het een sterk zuur is 
(pKz = 2,97); sommige patiënten verkozen de kwaal boven het 
geneesmiddel!  
In 1897 ontdekte T. Hoffman, werkzaam bij de firma BAYER, dat wanneer 
salicylzuur reageert met azijnzuuranhydride (zie reactievergelijking A1 in 
practicum van paragraaf 5.3) het mildere acetylsalicylzuur ontstaat. Hij 
noemde deze nieuwe stof Aspirine. Aspirine is effectief als koortsverlagend 
en pijnbestrijdend middel bij griep, verkoudheid, hoofdpijn en 
reumatische artritis.  
 
De geschiedenis van paracetamol 
Zoals hierboven beschreven, was men aan het eind van de 19e eeuw op 
zoek naar middelen die bij patiënten met infecties de koorts konden 
onderdrukken. Naast de besproken wilgenbast, werd in die tijd nóg een 
middel uit de natuur gebruikt: de kinabast (werkzaam bestanddeel: 
kinine). Omdat kinabomen schaars werden, ging men op zoek naar 
goedkopere, synthetische alternatieven. 
Twee alternatieven die werden ontwikkeld waren acetanilide in 1886 en 
fenacetine in 1887. Beide verbindingen hadden het voordeel boven kinine 
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dat ze naast koortsverlagend (anti-pyretisch) ook pijnstillend (analgetisch) 
bleken te zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 52: paracetamol. Bron: samenwerkende apothekers. 

 

 
Figuur 53: zoektocht naar synthetische antipyretica. 
 
In 1893 werd para-acetylaminofenol (paracetamol) gemaakt, als afgeleide 
(derivaat) van acetanilide en fenacetine, met eveneens een goede 
pijnstillende en koortsverlagende werking. In 1895 werd paracetamol 
aangetoond in de urine van patiënten die fenacetine hadden gebruikt en in 
1889 werd in de urine van patiënten die acetanilide hadden ingenomen ook 
paracetamol aangetoond. In 1948 kon uiteindelijk worden bewezen dat 
paracetamol de hoofdmetaboliet was van zowel fenacetine als acetanilide. 
Dit betekent dat beide stoffen door enzymen in de lever omgezet worden 
in paracetamol. De werkzame stof is dus paracetamol. Dit bewijs, dat door 
de onderzoekers Brodie en Axelrod werd geleverd, leidde er in 1956 toe 
dat er tabletten paracetamol op de markt kwamen, eerst alleen op 
doktersvoorschrift, later ook zonder recept. Momenteel is paracetamol het 
meest populaire pijnstillende en koortsverlagende geneesmiddel. 
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Figuur 55: Cleopatra. 

 

 
Figuur 54: terechtstelling Socrates. 

 

6.2 Bekende vergiftigingsverhalen 
 

44. Opdracht 
Kies één van de drie vergiftigingsverhalen uit deze paragraaf. 
a. Zoek uit welke giftige stof verantwoordelijk was voor de dood van de 

hoofdpersoon.  
b. Wat zijn de chemische eigenschappen van het betreffende gif? 
c. Via welk mechanisme in het lichaam, dus op welke manier, leidt 

inname van deze giftige stof tot de dood?  

Socrates 
Socrates (470-399 v. Chr.) was een van de drie meest 
invloedrijke filosofen uit de Griekse Oudheid. Hij stelde het 
eerste het handelen van de mens centraal en hield zich met 
name bezig met de vraag: hoe kan de mens zo 
verantwoordelijk mogelijk leven? 
In 399 v. Chr. werd Socrates ter dood veroordeeld. Hij werd 
beschuldigd van “misleiding van de jeugd” en “het 
introduceren van nieuwe goden”. Ook zijn kritische houding 

ten aanzien van de Atheense democratie en aristocratie hebben aan zijn 
veroordeling bijgedragen. Socrates koos voor terechtstelling door middel 
van het drinken van de gifbeker. 
 

Cleopatra 
Cleopatra VII Philopator (69-30 v. Chr.) was koningin van het 
Oude Egypte, het laatste lid van de Ptolemaeïsche dynastie. 
Ze trouwde met haar broer die het land regeerde, om 
medeheerser van Egypte te worden. Met de hulp van Julius 
Caesar, met wie zij een verhouding had, werd haar broer 
gedood en kwam zij op de Egyptische troon. 
Na de moord op Caesar sloot ze een verbond met Marcus 
Antonius, de rivaal van Octavianus, de wettige opvolger van 
Caesar (de latere keizer Augustus). In 30 v. Chr. viel 

Octavianus Egypte binnen en deserteerden de legers van Antonius. 
Antonius en Cleopatra, in het nauw gedreven, pleegden zelfmoord. 
Cleopatra heeft zich mogelijk door een giftige slang laten bijten om zich 
van het leven te beroven. 
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Figuur 56: Napoleon. 

 

Napoleon 
Napoleon Bonaparte (1769-1821) was een belangrijk militair leider. Door 
de staatsgreep die hij in 1799 pleegde eindigde de Franse Revolutie. In 

1804 kroonde Napoleon zichzelf tot keizer van Frankrijk.  
Tijdens het bewind van Napoleon werden veel nuttige 
bestuurlijke vernieuwingen doorgevoerd. Onderwijs en 
gezondheidszorg werden beter geregeld en makkelijker 
toegankelijk voor gewone burgers. De maatschappelijke 
standen en privileges van bepaalde klassen werden 
afgeschaft. De aristocratie en de geestelijkheid kregen 
voortaan dezelfde rechten en plichten als de burgerij. De 
Burgerlijke Stand werd ingevoerd en mensen moesten 
verplicht een achternaam aannemen. 
In 1815 verloor Napoleon de Slag bij Waterloo en werd hij 
verbannen naar het afgelegen eiland St. Helena. In 1821 
overleed hij. In eerste instantie dacht men dat hij overleden 
was aan kanker. Uit later onderzoek bleek dat zijn haar een 
hoge concentratie van een zeer giftige stof bevatte, wat zou 
kunnen wijzen op moord. Recentelijk is echter gebleken dat 
deze hoge concentraties gif al in zijn haar aanwezig waren 

toen hij werd verbannen naar St. Helena. Het zou kunnen dat het middel 
hem door zijn artsen was  voorgeschreven wegens maagklachten, wat in 
die tijd gebruikelijk was. 
 
 

6.3 Homeopathie  
Homeopathie is een alternatieve geneeswijze die berust op de ideeën van 
Samuel  Hahneman (1755-1843). Als je stoffen die gezonde mensen ziek 
maken in heel sterke verdunning toedient aan zieken, zouden deze stoffen 
volgens hem juist een genezend effect hebben: “similia similibus 
curentur”. Om de mogelijk giftige werking tegen te gaan, verdunde hij de 
stoffen. Hoe groter de verdunning, hoe krachtiger de werking van het 
middel, volgens zijn theorie. Hij koppelde een ritueel aan het verdunnen 
en noemde het potentiëren. De verdunning wordt weergegeven als Dx. D6 
is zesmaal met een factor 10 verdund volgens dat speciale ritueel (dus 106 
keer verdund) en D12 1012 maal: dit zou dus nog krachtiger zijn volgens die 
gedachte. Verdunningen van 1020 en 1030 zijn in de homeopathie zeer 
gebruikelijk. 
Probleem bij deze theorie is dat de sterkste verdunningen geen of vrijwel 
geen moleculen meer bevatten van de eventueel genezende stoffen (ervan 
uitgaande dat ze die werking bezitten). Wetenschappelijk gezien is het 
onmogelijk dat deze verdunningen een werking kunnen hebben. Echt 
homeopathische middelen (niet te verwarren met kruidenmiddelen) 
kunnen dan ook niet geregistreerd worden als geneesmiddel. Toon maar 
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eens in een dubbelblind onderzoek aan dat ze beter werken dan een 
placebo.....  
Homeopathische middelen vallen dus niet onder de geneesmiddelenwet. 
Het zijn, zoals je nu begrijpt, geen geneesmiddelen. Consulten bij een 
homeopathisch arts helpen vaak wel. Deze artsen nemen vaak erg veel tijd 
voor een patiënt, waardoor deze ervaart dat er goed naar hem/haar 
geluisterd wordt. Dit heeft natuurlijk een positief effect en dat kan 
helpen. Genezen en helpen zijn echter twee verschillende dingen.  
 

45. Opdracht 
a. Stel je strooit in Zandvoort een suikerzakje leeg in zee. Een jaar lang 

stromingen en golfslag zorgen ervoor dat deze suiker zich gelijkmatig in 
al het water van de zeeën en oceanen van de wereld verspreid heeft. 
Dan schep je een liter van dat zeewater op.  
Bereken hoeveel moleculen van de oorspronkelijk uitgestrooide suiker 
er in die liter zeewater zitten. (In het zakje zat 3,5 g sacharose en het 
totale volume water in alle oceanen en zeeën van de wereld is ca 1,35 
x 1018 m3.) 

b. Wanneer je van een bestaande oplossing 10 mL neemt, deze in een fles 
doet en aanvult tot 1 L, hoe vaak heb je dan verdund? 
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7 Diagnostische toets 
1. De ontwikkeling van een geneesmiddel wordt wel een multidisciplinair 

vakgebied genoemd. Leg uit wat hiermee bedoeld wordt en geef ten 
minste 5 voorbeelden van disciplines die erbij betrokken zijn. 

 
2. Leg uit waarom een dosis van 1000 mg paracetamol (2 tabletten) voor 

een volwassen persoon een prima dosering kan zijn, terwijl diezelfde 
dosering bij een pasgeborene leverschade kan veroorzaken. 

 
3. Geef van onderstaande werkzame stoffen aan hoe je die het beste kunt 

toedienen en leg uit waarom: 
a. middel om de luchtweg te verwijden bij astmatische patiënten 
b. nicotine in zeer lage dosering om van een rookverslaving af te 

komen 
c. middel met hormonen tegen opvliegers voor vrouwen in de 

overgang 
d. benzocaïne, een middel voor plaatselijke verdoving, gebruikt door 

tandartsen  
e. een pijnstiller voor een klein kind 
f.    een antipsychoticum met een halfwaardetijd van slechts 2 uur. 

 
4. Patiënten met het Zollinger-Ellison syndroom produceren veel te veel 

van het hormoon gastrine. Noem twee manieren om de klachten aan te 
pakken en licht je antwoord toe. 

 
5. In figuur 57 zie je een grafische weergave van de uitkomst van een 

experiment waarin onderzocht is hoe goed de antagonistische werking 
van een bepaald ligand is. Het percentage van het maximale effect is 
uitgezet tegen de concentratie agonist. Bekijk de figuur zorgvuldig en 
beantwoord onderstaande vragen. 

a. Op de x-as staat [agonist]. Is dit ligand 1 of ligand 2? 
b. Bepaal grafisch de pD2 van de agonist.  
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Figuur 57: antagonistische werking van een bepaalde ligand. 

 
6. De slang Bungarus multicinctus, spuit het gif bungarotoxine in de 

bloedbaan van zijn prooi. Dit gif is een zogenaamd neurotoxine. Er zijn 

twee soorten bungarotoxine,  en . -bungarotoxine werkt op de 
presynaptische zijde van de neuromusculaire synaps (het contactpunt 
tussen een motorische zenuw en een spier). 
 

Het gif kan daar op drie manieren werken: 
a. Verstoring van de synaptische blaasjes met neurotransmitter 

(acetylcholine) erin.  
b. Overstimulatie van het vrijkomen van acetylcholine. Er blijft dan 

steeds acetylcholine vrijkomen, waardoor er continu een 
actiepotentiaal in het postsynaptisch membraan wordt opgewekt. 

c. Het neurotoxine bindt zich aan receptoren op het presynaptisch 
membraan.  

 
Geef in je eigen woorden aan wat de gevolgen zijn van de drie 
bovenstaande werkingsmechanismen. (Dit specifieke slangengif bleek 
uiteindelijk zijn werk te doen volgens methode a.) 
 
7. Zowel het CBG als het Lareb zijn opgericht als direct gevolg van de 

softenon-affaire.  
a. Wat houdt de softenon-affaire in en wanneer speelde die? 
b. Beschrijf de functie van het Lareb. 

 
8. De tekst in bron 21 is een transcript van een Radar uitzending van 7 

mei 2007. Je kunt de uitzending ook bekijken via ►URL12.	
Beantwoord vervolgens de vragen. 
a. Wat is het verschil tussen een aspirientje en een ibuprofen ? 
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b. Welke pijnstiller kun je het beste gebruiken bij normale 
pijnklachten? 

c. Welke gebruikers lopen het meeste risico op hartklachten bij 
gebruik van NSAID’s? 

d. Is het probleem dat hier geschetst wordt reëel of is het 
paniekzaaien onder gebruikers van deze middelen? Licht je 
antwoord toe. 

 
 

21. Bron: transcript Radar uitzending 
Ibuprofen, Aleve en Voltaren, de zogenaamde NSAID’s, zijn gewone 
pijnstillers die in Nederland bij elke drogist verkrijgbaar zijn. Toch 
waarschuwt de Amerikaanse Food and Drug Administration dat het gebruik 
mogelijk een hartaanval kan veroorzaken. In Nederland ziet men echter 
het probleem niet en zien de autoriteiten deze pijnstillers nog steeds als 
uiterst veilig.  
Ibuprofen is sinds 1969 in Nederland op de markt. Het behoort tot een 
grotere groep soortgelijke stoffen (de zogenaamde NSAID’s ofwel niet-
hormonale ontstekingsremmers) die al jaren op grote schaal toepassing 
vinden en waarmee veel ervaring is opgedaan. Het wordt wereldwijd zeer 
veel gebruikt, ook als zelfzorgmiddel. 
 
Diclofenac is sinds 1977 in Nederland op de markt. Het behoort tot een 
grotere groep soortgelijke stoffen (tevens de NSAID’s) die al jaren op grote 
schaal toepassing vinden en waarmee veel ervaring is opgedaan. In 
Nederland staat diclofenac met bijna 2,3 miljoen voorschriften in 2002, op 
de 4e plaats in de top 10 van de meest gebruikte geneesmiddelen. 
 
Naproxen is sinds 1974 in Nederland op de markt. Het behoort tot een 
grotere groep soortgelijke stoffen (tevens de NSAID’s) die al jaren op grote 
schaal toepassing vinden en waarmee veel ervaring is opgedaan. Sinds 1998 
is naproxen (tot 275 mg per doserings-eenheid) ook als zelfzorgmiddel 
beschikbaar. 
 
Commotie 
Een aantal pijnstillers heeft voor veel commotie gezorgd de afgelopen 
jaren. Bij Vioxx was het zelfs zo erg, volgens Scientific Director David 
Graham van de American Food and Drug Administration in Amerika, dat 
vanaf de eerste tablet de kans aanzienlijk hoog was op een hartinfarct. 
Daarom is Vioxx in september 2004 van de markt gehaald. 
 
Nu is er weer onrust ontstaan, omdat uit een onderzoek dat in 2005 is 
gepubliceerd in het British Medical Journal blijkt dat ook ibuprofen een 
verhoogd risico kan geven. Hoe groot is dat risico en geldt het voor 
iedereen? 
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Ibuprofen en Diclofenac (een van de meeste voorgeschreven pijnstillers en 
ook vrij verkrijgbaar onder de naam Voltaren) zijn dus zogenaamde 
NSAID’s, die meestal gebruikt worden bij spier- en gewrichtsklachten. Bij 
rugpijn worden ze regelmatig geslikt. Met name oudere mensen die last 
van hun gewrichten krijgen, slikken ze veel. Ibuprofen is bovendien ook 
nog eens bijzonder populair als algemene pijnstiller die zonder recept 
verkrijgbaar is bij apotheek en drogist. Veel vrouwen gebruiken Ibuprofen 
in hoge dosering en grote regelmaat om hun menstruatiepijnen te 
onderdrukken.  
 
Onderzoek 
Het onderzoek gepubliceerd in het British Medical Journal werd gedaan 
door Professor Julia Hippisley-Cox van de University of Nothingham. Voor 
het onderzoek werd in een databestand van Britse huisartsen naar mensen 
gezocht die een eerste hartinfarct hadden gekregen. Zo werden 9218 
mensen gevonden. Hun gegevens werden vergeleken met 86.349 mensen 
die als controle gebruikt werden. Inderdaad bleek dat de mensen met een 
infarct vaker in de drie maanden voorafgaande aan het infarct ibuprofen 
gebruikt hadden. In het geval van ibuprofen moeten 1000 mensen dit 
middel slikken voor één nodeloos infarct. 
  
Afwachten? 
“Toch gaan ze er niets aan doen, ze wachten tot er klachten komen,“ zegt 
Ivan Wolffers, geneesmiddelendeskundige. Ook zegt hij dat het niet 
duidelijk is uit de onderzoeken, hoeveel je moet slikken om tot een 
hartinfarct te komen. Wel is het zo dat reuma patiënten die het in hoge 
dosering lang gebruiken, een grotere kans hebben. Zeker als ze ook nog 
eens een hoge bloeddruk hebben. Ook vrouwen die het vaak in hoge 
dosering gebruiken ter bestrijding van menstruatieklachten moeten 
oppassen. Daar is het middel, volgens Wolffers, niet voor bedoeld. Er zijn 
andere alternatieven. Onderzoeken wijzen dus niet uit wat nu een TE hoge 
dosering is. Verder onderzoek wellicht? 
 
Betekent het nu dat we tot die tijd maar gewoon afwachten? 
 
“Bij lichte pijn is paracetamol de beste keuze. De meeste rugpijnklachten 
reageren er prima op. Niet alleen bij rugpijn, ook bij andere klachten 
moet je samen met je arts scherp vaststellen of je echt een NSAID nodig 
hebt om de klacht te bestrijden. Als dat zo is, bedenk dan dat het met 
name oudere mensen zijn die kans maken een infarct te zullen krijgen. Als 
je jong bent, kun je zo’n medicijn slikken, maar ook dan geldt dat je een 
middel nooit te lang achter elkaar moet gebruiken als daar niet een heel 
goede reden voor is.  
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Er is wat meer controle op het gebruik nodig, want als dit onderzoek klopt 
dan krijgen in ons land jaarlijks tientallen mensen een infarct, welke ze 
niet zouden hebben gekregen als ze een andere pijnstiller zouden hebben 
geslikt.” 
 
Waarschuwing National Institutes of Health 
People who take nonsteroidal anti-inflammatory medications (NSAIDs) 
(other than aspirin) such as ibuprofen may have a higher risk of having a 
heart attack or a stroke than people who do not take these medications. 
These events may happen without warning and may cause death. This risk 
may be higher for people who take NSAIDs for a long time. 
 
Tell your doctor if you or anyone in your family has or has ever had heart 
disease, a heart attack, or a stroke, if you smoke, and if you have or have 
ever had high cholesterol, high blood pressure, or diabetes. Get emergency 
medical help right away if you experience any of the following symptoms: 
chest pain, shortness of breath, weakness in one part or side of the body, 
or slurred speech. If you will be undergoing a coronary artery bypass graft 
(CABG; a type of heart surgery), you should not take ibuprofen right before 
or right after the surgery.  
 
NSAIDs such as ibuprofen may cause ulcers, bleeding, or holes in the 
stomach or intestine.These problems may develop at any time during 
treatment, may happen without warning symptoms, and may cause 
death.The risk may be higher for people who take NSAIDs for a long time, 
are older in age, have poor health, or who drink 3 or more alcoholic drinks 
per day while taking ibuprofen. 
 
Tell your doctor if you take any of the following medications: 
anticoagulants ('blood thinners') such as warfarin (Coumadin); aspirin; 
other NSAIDS such as ketoprofen (Orudis KT, Actron) and naproxen (Aleve, 
Naprosyn); or oral steroids such as dexamethasone (Decadron, Dexone), 
methylprednisolone (Medrol), and prednisone (Deltasone). Also tell your 
doctor if you have or have ever had ulcers, bleeding in your stomach or 
intestines, or other bleeding disorders. If you experience any of the 
following symptoms, stop taking ibuprofen and call your doctor: stomach 
pain, heartburn, vomiting a substance that is bloody or looks like coffee 
grounds, blood in the stool, or black and tarry stools. Keep all 
appointments with your doctor and the laboratory. Your doctor will 
monitor your symptoms carefully and will probably order certain tests to 
check your body's response to ibuprofen. Be sure to tell your doctor how 
you are feeling so that your doctor can prescribe the right amount of 
medication to treat your condition with the lowest risk of serious side 
effects.  
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Your doctor or pharmacist will give you the manufacturer's patient 
information sheet (Medication Guide) when you begin treatment with 
prescription ibuprofen and each time you refill your prescription. Read the 
information carefully and ask your doctor or pharmacist if you have any 
questions. You can also visit the Food and Drug Administration (FDA) 
website or the manufacturer's website to obtain the Medication Guide. 
 
David Graham is de hoofdonderzoeker van de FDA en geeft ons antwoord. 
Hij stelt dat je er toch wel degelijk rekening mee moet houden dat het 
gebruik van deze producten kan leiden tot hartinfarcten.  
 
 
Ivan Wolffers zegt hierover: “Je moet erg oppassen met NSAID’s. Behalve 
ernstige maagklachten kun je dus hartinfarcten krijgen als je daar gevoelig 
voor bent. Met name vijftigplussers dus, maar ook mensen die bijvoorbeeld 
wel jong zijn, maar reuma hebben en daardoor heel veel slikken en al een 
hoge bloeddruk hebben. Dan moet je het gewoon niet nemen. ECHTER: er 
is bijna geen alternatief. Paracetamol is geen ontstekingsremmer. Je moet 
je dus ook hierbij afvragen waar je voor kiest: leven zonder pijn met risco 
op hartaanval of leven met veel pijn.”  
 
Wolffers is een groot voorstander van betere bijsluiters. Juridisch kloppen 
de bijsluiters, maar voor de bewustwording van de consument is het 
onduidelijk welke ernstige gevolgen er zijn. Overigens meldt hij ook dat hij 
het belachelijk vindt dat Ibuprofen in zulke grote verpakkingen wordt 
verkocht. In Amerika zijn het hele kleine verpakkingen. Minder uitnodigend 
dus.  
 
Dr. Gunar Gislason uit Denemarken is expert in pijnstillende medicijnen en 
heeft onderzocht dat deze soort medicatie (NSAID) wel degelijk 
hartinfarcten, aanvallen of hartstilstand kan veroorzaken. Volgens Gislason 
kan dat al bij de eerste inname. In de uitzending geeft meneer Gislason 
antwoord op verschillende vragen. 
 
Kijk op ►URL13-14 voor de AmericanHeartAssociation (AHA) website met 
meer informatie over onderzoek. 
Voor een greep uit de links naar gepubliceerde onderzoeken, zie ►URL15-
19. 
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8 Compendium 
helix structuur waarbij een deel van het eiwitmolecuul door 

de waterstofbruggen tussen de zijketens van 
aminozuren de vorm heeft van een wenteltrap (een 
type secundaire structuur) 

absorptiefase opname van het geneesmiddel vanuit de huid, de long 
of het spijsverteringskanaal (‘extern milieu’) in het 
bloed (‘intern milieu’) 

accumulatie het ophopen van een bepaalde stof in een bepaald 
weefsel of organisme  

actiepotentiaal golf van elektrische ontlading langs het membraan van 
een zenuw- of spiercel; spiercellen trekken samen als 
gevolg van een actiepotentiaal.  

ADP adenosine diphosphate = adenosinedifosfaat 
adrenaline neurotransmitter; ook epinefrine genaamd  
agonist ligand dat zich bindt aan een receptor en daardoor 

deze receptor activeert 
analgetisch pijnstillend 
antagonist ligand dat zich bindt aan een receptor en daardoor de 

receptorwerking blokkeert 
anti-pyretisch koortsverlagend 
apotheker legt zich toe op bereiding, dosering en afgifte van 

geneesmiddelen 
ATP adenosine triphosphate = adenosinetrifosfaat 

(energiebron) 
bètablokker blokkeert de bètareceptoren 
bijwerking (toxisch effect) treedt op wanneer een biologisch actieve stof een 

ongewenst effect heeft 
biologische beschikbaarheid fractie van een toegediende dosis van een 

geneesmiddel die uiteindelijk in de bloedsomloop komt 
cAMP cyclic adenosine monophosphate = cyclisch 

adenosinemonofosfaat  
capillairen  haarvaten, kleine bloedvaatjes 
cascade serie van opeenvolgende chemische reacties 
celmembraan mantel die de cel omhult, buitenste laag van het 

cytoplasma 
chemische communicatie communicatie tussen cellen met behulp van 

boodschappermoleculen 
chiraal centrum koolstofatoom in een stereo-isomeer dat omringd wordt 

door vier verschillende groepen 
complexvorming (reversibele) binding tussen een ligand en een receptor 
conformatie ‘houding’ van molecuul in de ruimte 
congenitale afwijking aangeboren afwijking 
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conjugatiereactie tweede fase reactie waarbij onder invloed van enzymen 
in de lever de geneesmiddelmetaboliet gekoppeld 
wordt aan een polaire verbinding 

COX cyclo-oxygenase: enzym dat de omzetting van 
arachidonzuur in prostanglandinen katalyseert 

cytoplasma de celinhoud behalve de kern 
DNA Deoxy Nucleic Acid 
dipool molecuul met gedeeltelijke ladingsscheiding: aan de 

ene kant een partieel positieve lading, aan de andere 
kant een partieel negatieve lading 

distributie(of verdelings-)fase verdeling van het geneesmiddel over het lichaam 
doseerfrequentie de frequentie waarmee een dosis geneesmiddel wordt 

toegediend 
dosis hoeveelheid toegediend geneesmiddel 
dosisinterval tijd tussen twee doses geneesmiddel 
dosis-respons curve grafiek waarin de log dosis is uitgezet tegen het 

waargenomen effect 
drug target moleculair doeleiwit 
dubbelblind onderzoek zowel patiënt als onderzoeker weten tijdens de 

uitvoering van het onderzoek niet of een individuele 
patiënt behandeld wordt met de placebo of met het 
onderzoeksmiddel 

eerste orde kinetiek de snelheid waarmee de geneesmiddelconcentratie in 
het plasma daalt, is evenredig met de 
plasmaconcentratie 

effectmaat iets wat goed te meten is en wat direct verband houdt 
met het geneesmiddel 

eliminatiefase verwijdering van het geneesmiddel uit het lichaam 
enzym biologische katalysator, zet stof (substraat) om in 

andere stof (metaboliet), verandert daarbij zelf niet 
epinefrine neurotransmitter; ook adrenaline genaamd 
excretie (eliminatie) verwijdering van het geneesmiddel uit het lichaam door 

de lever en de nieren 
farmaceutische fase wijze van toediening van een geneesmiddel 
farmacie vakgebied dat zich bezighoudt met de bereiding en 

aflevering van geneesmiddelen 
farmacochemici werken op het grensvlak van farmacie, farmacologie, 

moleculaire biologie en scheikunde 
farmacodynamiek welke werking heeft een geneesmiddel in het lichaam, 

wat doet het geneesmiddel met het lichaam 
farmacodynamische fase het geneesmiddel op de plaats van werking 
farmacognosie wetenschap die onderzoek doet naar stoffen in planten 

die mogelijk een geneeskrachtige werking hebben 
farmacokinetiek wat gebeurt er met een geneesmiddel in het menselijk 

lichaam, wat doet het lichaam met het geneesmiddel 
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farmacologie wetenschap die de effecten onderzoekt van biologisch 
actieve stoffen bij mens of dier 

farmacon (mv farmaca)  (meestal lichaamsvreemde) stof die interactie aangaat 
met een biologisch systeem, dus een biologisch actieve 
stof 

fenol hydroxybenzeen  
first pass effect metabolisatie van geneesmiddelen in de lever die door 

de d uit het bloed zijn gehaald 
generiek geneesmiddel nagemaakt merkgeneesmiddel (na verloop van het 

patent); werkt hetzelfde als het merkgeneesmiddel, 
maar is veel goedkoper omdat geen 
ontwikkelingskosten hoeven te worden terugverdiend. 
Wordt ook loco-preparaat genoemd. 

GPCR G Protein Coupled Receptor = een receptor die 
verbonden is met het G-eiwit  

G-eiwit eiwit dat verantwoordelijk is voor het doorgeven ín de 
cel van signalen die búiten de cel worden opgepikt door 
de GPCR 

halfwaardetijd tijd die het duurt om de plasmaconcentratie te 
halveren 

homeopathie alternatieve geneeswijze die berust op de ideeën van 
Samuel  Hahneman (1755-1843): volgens hem hebben 
stoffen die gezonde mensen ziek maken een genezend 
effect wanneer ze in heel sterke verdunning worden 
toegediend aan zieken 

hydrofiel letterlijk ‘waterliefhebbend’; een hydrofiel molecuul 
verkeert graag in water of waterige omgeving  

hydrofoob afkeer van water hebbend, tegenovergestelde van 
hydrofiel 

hypertensie hoge bloeddruk 
interventie ingrijpen bij ziekte; als dit ingrijpen gebeurt met een 

geneesmiddel (de meest voorkomende vorm van 
interventie) dan wordt gesproken over farmacologische 
interventie  

in vitro onderzoek onderzoek gedaan op cellen en weefsels die in het 
laboratorium worden gekweekt 

in vivo onderzoek onderzoek gedaan in dieren 
irreversibele binding covalente binding 
iso-enzymen meerdere typen van hetzelfde enzym; alle typen 

katalyseren dezelfde reactie maar dit kan op een 
verschillende manier of verschillende plek in het 
lichaam gebeuren 

kanalen eiwitten die in het celmembraan of in membranen van 
organellen zitten en die verantwoordelijk zijn voor het 
doorlaten van ionen 
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katalyseren het versnellen van een chemische reactie door het 
verlagen van de activeringsenergie van de 
snelheidsbepalende reactiestap; in het lichaam zijn 
enzymen katalysatoren 

kDa (kilo Dalton) in deze eenheid worden atoommassa’s en moleculaire 
massa’s uitgedrukt; 1 Da = 1 u 

klaring snelheid waarmee een stof uit het bloed verdwijnt 
klinisch onderzoek onderzoek in de mens, ook wel mensgebonden 

onderzoek genoemd. 
lead finding het proces van het vinden van een molecuul dat als 

uitgangspunt voor een te ontwikkelen geneesmiddel 
kan dienen 

leadmolecuul molecuul dat als uitgangspunt voor een te ontwikkelen 
geneesmiddel dient  

lead optimization het proces van het optimaliseren van een lead molecuul 
ligand relatief klein molecuul dat in een bepaalde veel 

grotere receptor past als een sleutel in een slot 
loco-preparaat zie generiek geneesmiddel  
metaboliet product van de stofwisseling; term wordt meestal 

gebruikt voor afbraakproduct 
metabolische fase het geneesmiddel verdeelt zich over het lichaam via de 

bloedsomloop, passeert de lever en ondergaat daar 
bewerkingen 

metabolisme stofwisseling; alle biochemische processen in cellen en 
organismen 

me-too preparaat geneesmiddel gebaseerd op een molecuul anders dan 
een doeleiwit dat al door een andere fabrikant is 
gevalideerd, maar dat wel gebruik maakt van hetzelfde 
aangrijpingspunt als het gevalideerde doeleiwit 

neurotransmitter overdrachtsstof, boodschappermolecuul: zorgt voor 
signaaloverdracht tussen zenuwcellen onderling en 
tussen zenuw- en spiercellen (b.v. adrenaline, 
noradrenaline, seotonine)  

noradrenaline neurotransmitter  
NSAID Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug, een 

onstekingsremmer 
nulde orde kinetiek de hoeveelheid uitgescheiden geneesmiddel per 

tijdseenheid is constant 
placebo nepmiddel dat uiterlijk niet te onderscheiden is van het 

echte middel 
plasmaconcentratie de concentratie van een bepaalde stof in het 

bloedplasma 
pollinosis hooikoorts 
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pompen eiwitten die in het celmembraan of in membranen van 
organellen zitten en die verantwoordelijk zijn voor het 
actief transporteren van ionen 

post-marketing surveillance vierde fase van het klinisch onderzoek waarin de 
veiligheid van het geneesmiddel ook ná de formele 
onderzoeksfase van de geneesmiddelontwikkeling wordt 
bewaakt. 

pro-drug geneesmiddel toegediend in een vorm die pas effect 
heeft nadat deze in de lever tot een actieve stof is 
omgezet 

protonpomp pomp in het celmembraan van de wandcellen die actief 
kaliumionen tegen protonen uitwisselt 

receptor eiwit in of op het celmembraan dat signalen door kan 
geven als het geactiveerd wordt door een ligand; het 
ligand past in de receptor als een sleutel in een slot  

reversibele binding niet-covalente binding 
sederend slaapverwekkend 
second messenger zorgt voor de communicatie tussen de verschillende 

organellen (‘fabriekjes’) in de cel 
serotonine neurotransmitter 
specialité geneesmiddel waar een patent op rust 
SSRI Selective Serotonine Reuptake Inhibitor = selectieve 

serotonine heropnameremmer 
steady state situatie waarin uitscheiding en opname van het 

geneesmiddel in het bloed gelijke tred houden, zodat 
de plasmaconcentratie gelijk blijft 

sterische interactie interactie tussen twee moleculen gebaseerd op de 
ruimte die ze innemen 

stereo-isomeren moleculen die zijn opgebouwd uit dezelfde soort en 
hetzelfde aantal atomen met gelijke bindingen tussen 
de atomen, alleen de ruimtelijke oriëntatie van de 
atomen verschilt; worden ook spiegelbeeldisomeren 
genoemd 

target molecuul in het lichaam dat het doel is voor een 
geneesmiddel in ontwikkeling, vertaald met doelwit 

teratogeen schadelijk voor de ongeboren vrucht 
TLC thin layer chromatography = dunne laag chromatografie 
toxisch giftig 
verdringing vindt plaats wanneer agonisten en antagonisten allebei 

gebonden willen zijn aan dezelfde receptor. 
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9 URL-lijst 
URL1 Nefarma, vereniging innovatieve geneesmiddelen Nederland 

http://www.nefarma.nl/cms/publish/content/showpage.asp?pageid
=1822 
>of bekijk de demo via http://www.nefarma.nl en klik 
achtereenvolgens op ‘feiten en cijfers’ en ‘ontwikkeling van een 
nieuw medicijn 

URL2 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 
http://www.cbg-meb.nl 

URL3 Farmotherapeutisch Kompas 
http://www.fk.cvz.nl 

URL4 Nefarma, vereniging innovatieve geneesmiddelen Nederland 
http://www.nefarma.nl/cms/publish/content/showpage.asp?t
hemeid=119 

URL5 Bioplek, biologiesite voor het voortgezet (secundair) onderwijs 
http://www.bioplek.org/animaties/cel/membraan2.html  
Structuur van het celmembraan 

URL6 Bioplek, biologiesite voor het voortgezet (secundair) onderwijs 
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