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1. Metabolisme van het menselijk lichaam

Ons metabolisme, ook wel stofwisseling, is het omzetten 
van de ene stof in een andere stof. Dit proces gebeurt 
continu in ons lichaam. Als we bijvoorbeeld eten, moet 
het lichaam bestanddelen van het eten omzetten in 
andere stoffen zodat het lichaam het eten kan gebruiken 
als bijvoorbeeld brandstof of bouwstof. Als de brandstof 
in onze cellen komt wordt deze hier verbruikt door de 
cellen en bij het verbruiken van de brandstof komt er ook 
een soort afval vrij, de zogenaamde afbraakproducten of 
afvalstoffen. 
Het metabolisme in ons lichaam heeft een aantal functies: 
• Het omzetten van voedingsstoffen in bouwstoffen en 

brandstoffen.
• Het verwerken en verwijderen van afvalstoffen uit ons 

lichaam door afvalstoffen om te zetten in een stof die 
bijvoorbeeld via de urine of ontlasting kan worden 
uitgescheiden. 

• Het aanleggen van reserves van bouwstoffen en 
bouwstoffen en het reguleren van het gebruik hiervan.

Om het metabolisme goed te laten verlopen in ons 
lichaam hebben we daar bepaalde hulpstoffen voor 
nodig. Deze hulpstoffen, ook wel enzymen, zorgen ervoor 
dat de verwerking van specifieke stoffen in het lichaam 
makkelijker zal verlopen. Bekende hulpstoffen die van 
belang zijn bij bijvoorbeeld het afbreken van medicatie zijn 
de zogenaamde CYP enzymen. Maar ook bijvoorbeeld het 
enzym amylase helpt bij het verwerken van zetmeel.

CYP- enzymen 
De CYP-enzymen zijn betrokken bij de afbraak van 
verschillende soorten producten zoals een heleboel 
medicatie waaronder paracetamol. De CYP-enzymen doen 
voornamelijk hun werk binnen de lever. In totaal zijn er 
57 verschillende soorten CYP-enzymen werkzaam in het 
lichaam.

Paracetamol metabolisme
Deze omzetting bestaat uit 3 stappen. 
1. 85% van de totale hoeveelheid paracetamol in het 

lichaam wordt gebonden aan een bepaalde stof 
waardoor het via de urine het lichaam kan verlaten. 

2. Van de overige 10% in het lichaam wordt de helft uit 

geplast zonder dat hier iets mee gebeurt 
3. De overgebleven 5% wordt met behulp van het 

CYP450-systeem omgezet in de lever tot een giftig 
tussenproduct. Het is dit tussenproduct dat schadelijke 
effecten kan hebben op de lever wanneer paracetamol 
in te grote hoeveelheden gebruikt wordt. De lever 
heeft vervolgens de mogelijkheid om dit weer verder 
af te breken zodat het niet meer giftig is en dan het 
lichaam kan verlaten. Deze stoffen zullen uiteindelijk 
ook via de urine het lichaam weer verlaten.

Afbraak van alcohol
Op het moment dat wij alcohol tot ons nemen wordt er in 
de darmen een deel van de alcohol opgenomen. Dit wordt 
vervolgens vanuit de darmen via het bloed getransporteerd 
naar de lever, waar het al meteen kan worden afgebroken 
of kan worden omgezet in andere stoffen. Dit wordt ook 
wel het first-pass-effect genoemd.
Het lichaam kan niet alle alcohol in een keer afbreken en de 
lever kan het ook niet opslaan, dus wordt de overgebleven 
alcohol verdeeld over het lichaam en beetje bij beetje 
opgeruimd. Er wordt ongeveer 90% actief afgebroken 
in ons lichaam en +/- 10% verlaat ons lichaam via adem, 
zweet of urine. Een andere naam voor drinkbare alcohol 
is ethanol. Deze ethanol wordt in een aantal stappen 
onder invloed van enzymen omgezet tot uiteindelijk onder 
andere vetzuren en cholesterol. Deze stoffen kunnen 
vervolgens wel worden opgeslagen in het lichaam. De 
snelheid waarmee ons lichaam alcohol kan afbreken is 
verschillend. Het hangt er vanaf hoe vaak iemand drinkt, 
hoe zwaar iemand is, hoeveel enzymen er in de lever 
aanwezig zijn en welk geslacht de persoon heeft.

Afbeelding 1: Het tijdspad van alcohol in het lichaam

Gezondheidsuniversiteit 2022
Reeks 20 | Jong geleerd, oud gedaan  



Avond 3 2

Een gezond idee
van het 
Maastricht UMC+

2.Farmacogenetisch testen 

Wat is farmacogenetica?
Geneesmiddelen worden gemetaboliseerd in de lever met 
behulp van de CYP enzymen zoals in het vorige stukje 
beschreven staat. Echter is het niet zo dat iedereen 
geneesmiddelen even snel en efficiënt metaboliseert. Om 
uit te vinden hoe goed specifieke CYP-enzymen bij 
afzonderlijke personen werken, is farmacogenetisch testen 
mogelijk. Farmacogenetica is het vakgebied dat zich richt 
op het uitvoeren van DNA-analyses waarbij gekeken wordt 
naar de aangeboren mogelijkheid van mensen om 
geneesmiddelen op te nemen en om te zetten. Zo voorspelt 
de farmacogenetica de effectiviteit van een geneesmiddel 
bij iemand, aangezien het DNA ervoor zorgt dat de stoffen 
die nodig zijn voor de verwerking van geneesmiddelen 
worden aangemaakt. Er wordt bij deze onderzoeken 
gekeken naar verschillende genetische informatie. Deze 
informatie gaat vaak over het bestaan en de werking van: 
geneesmiddelen transporters, enzymen en receptoren. De 
meeste aandacht in het onderzoek gaat uit naar de 
enzymen die betrokken zijn bij de verwerking van 
geneesmiddelen, de CYP enzymen. De DNA-analyse kijkt 
naar DNA-variaties die in de populatie kunnen voorkomen. 
Dit zijn vaak ‘single nucleotide polymorphisms’ (SNP’s); dit 
zijn specifieke plaatsen in het DNA waar de informatie in 
het DNA afwijkt van dat van de normale bevolking. Dit wil 
dus zeggen dat deze mensen bepaalde geneesmiddelen 
transporters, enzymen of receptoren minder goed of beter 
zullen aanmaken en dus ook medicijnen minder goed of 
beter kunnen verwerken. Het DNA dat nodig is voor het 
onderzoek is op verschillende manieren te verkrijgen, 
bijvoorbeeld via speeksel of bloed. 

Afbeelding 2: Een voorbeeld van een SNP

Farmacogenetisch onderzoek heeft helaas ook zijn 
beperkingen bij het voorspellen van de metabole efficiëntie 
in de lever. Zo verschilt vaak het aantal DNA-varianten 
waar onderzoek naar gedaan wordt tussen verschillende 
laboratoria. Sommige laboratoria kijken bijvoorbeeld 
naar 15 varianten voor een specifiek CYP enzym, terwijl 
op andere plekken voor hetzelfde CYP-enzym maar naar 
4 of 6 varianten wordt gekeken. Hoe meer varianten 
bekeken worden, hoe betrouwbaarder de uitslag ‘normaal 
metabolisme’ is.

Verschillende uitkomsten
Over het algemeen wordt er bij de resultaten van het 
farmacogenetisch testen onderscheid gemaakt tussen 4 
types van verwerking van medicijnen:

• Poor metabolizers of slechte verwerking: Dit is 
wanneer je een medicijn langzamer dan normaal 
metaboliseert doordat je een enzym mist. De 
medicatie kan zich opstapelen in je lichaam. Dit 
verhoogt de kans dat je last krijgt van bijwerkingen of 
schadelijke effecten van de medicatie. Vaak kunnen 
deze poor metabolizers de medicatie nog steeds 
gewoon gebruiken, maar is het nodig om deze in lagere 
dosis te geven om zo toch een goede effectiviteit 
zonder teveel bijwerkingen te veroorzaken.

• Intermediate metabolizers of middelmatige 
verwerking: Soms hebben mensen het enzym dat 
nodig is om een medicijn te metaboliseren wel, maar 
werkt deze minder goed omdat ze een andere variatie 
van het enzym hebben dan het overgrote gedeelte 
van de bevolking. Hierbij blijft het medicijn dus 
vaak net wat langer in het lichaam en is een kleine 
dosisaanpassing wellicht nodig.

• Extensive metabolizer of goede verwerking: Deze 
groep wordt ook wel de ‘normal metabolizers’ 
genoemd. De farmacogenetische test tonen dan 
aan dat je het CYP enzym bezit dat voorkomt in het 
grootste deel van de bevolking. De kans dat een 
medicijn goed werkt in de voorgeschreven dosis en 
dat de hoeveelheid bijwerkingen normaal is, is bij deze 
groep het grootst.
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• Ultrarapid metabolizers of zeer snelle verwerking: 
Deze mensen hebben een CYP enzym dat juist net iets 
te goed werkt. Medicatie wordt heel snel afgebroken 
en verwijderd door het lichaam, vaak zelfs voordat het 
medicijn zijn werk kan doen. Deze groep reageert vaak 
niet of slecht op medicamenteuze therapie, en het is 
dan nodig om hogere doseringen medicatie voor te 
schrijven, soms tot wel 250%!

Afbeelding 3: de verschillende groepen van metabolizers, 
en hun effect op concentratie van medicijnen in het 
lichaam.

3. Wat is een intoxicatie?
 
Definitie 
Een intoxicatie, of met een ander woord vergiftiging 
genoemd, kan worden gedefinieerd als een ziektebeeld dat 
door een te grote hoeveelheid van een bepaalde stof in het 
lichaam ontstaat. Dit is ook het verschil met bijwerkingen 
of een allergische reactie, deze treden namelijk op bij 
een hoeveelheid in het bloed die wel gewenst is voor een 
behandelend effect. Bij een vergiftiging is de hoeveelheid 
in het lichaam en/of bloed, veel hoger dan de gewenste 
hoeveelheid. 
Een te hoge hoeveelheid, oftewel te hoge concentratie 
in het bloed, kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan 
het zijn dat iemand te veel van iets heeft ingenomen. 
Daarnaast kan het ook zijn dat er een probleem is met 
de werking van een van de organen, waardoor het stofje 

of medicijn niet goed omgezet kan worden of niet goed 
uitgescheiden kan worden. Een voorbeeld daarvan is 
problemen met de lever. Deze speelt een belangrijke 
rol bij het omzetten van medicijnen en andere stoffen. 
Ook problemen met de nieren, die verantwoordelijk zijn 
voor het uitscheiden van veel wateroplosbare stoffen 
via de urine, kan zorgen dat er te veel van een stof in het 
lichaam blijft. Als het probleem bij een van de organen ligt, 
ontwikkelt de intoxicatie vaak langzaam en noemen we 
dit een chronische intoxicatie. Er is dan tijdens een langere 
periode sprake van herhaalde blootstelling, waardoor de 
eliminatiecapaciteit (het vermogen om het stofje uit te 
scheiden) overschreden wordt.  

Er kan ook sprake zijn van een acute intoxicatie. Hierbij 
is er sprake van een kortdurende blootstelling aan een 
grote hoeveelheid en/of te hoge concentratie van een 
geneesmiddel of andere stof. Bij een acute intoxicatie is de 
hoeveelheid van een medicijn of stof in het lichaam opeens 
heel hoog. Hierbij kunnen we nog onderscheid maken 
tussen een intentionele en accidentele intoxicatie. Bij een 
intentionele intoxicatie denken we aan bijvoorbeeld een 
zelfmoordpoging of een vergiftiging door iemand anders. 
Bij een accidentele intoxicatie kan dit bijvoorbeeld door 
een fout in de medicatie (bij voorschrijven of toedienen) 
komen of door onderzoekend gedrag bij jonge kinderen en 
niet goed opgeborgen middelen. Vanaf ongeveer 10 jaar 
oud wordt er gezien dat er meer intentionele vergiftigingen 
optreden dan accidentele. 

Voorbeeld: een acute alcoholintoxicatie
Een voorbeeld van een acute vergiftiging, is het gebruik 
van te veel alcohol. Bij jongeren gebeurt dit al bij een 
lager alcoholpromillage in het bloed, dan bij volwassenen. 
Wanneer er een te grote hoeveelheid alcohol in het lichaam 
is, kan dit gevaarlijk zijn. Het kan zorgen voor ontremd en 
agressief gedrag, sufheid, stoornissen in de zoutbalans van 
het lichaam, verzuring in het bloed, een te laag bloedsuiker 
en onderdrukken van de ademhaling.
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Hierdoor kan er onder anderen een gevaarlijk lage 
bloeddruk, hartritmestoornissen of coma veroorzaakt 
worden. Wanneer er sprake is van een acute vergiftiging 
komen mensen terecht op de spoedeisende hulp van 
het ziekenhuis, waar ze goed gemonitord worden en de 
symptomen behandeld worden.
Alcohol kan ook een oorzaak zijn van een chronische 
intoxicatie, bijvoorbeeld als er sprake is van een 
alcoholverslaving. Dit brengt weer andere gevaren met zich 
mee en zal later in dit boekje verder worden besproken.

4. Hepatische encefalopathie en 
leverfalen bij alcohol en paracetamol 

Schade aan de levercellen, ofwel de hepatocyten, kan 
ontstaan onder invloed van medicijnen zoals paracetamol 
of toxines (giftige stoffen) zoals alcohol. Schade aan de 
levercellen kan resulteren in een scala aan uitkomsten, 
van milde leverschade tot het afsterven van de levercellen 
en uiteindelijk het ontstaan van leverfalen. Bij leverfalen 
is de werking van de lever zo erg verstoord dat de 
functies van de lever, zoals het verwijderen van giftige 
afvalstoffen (toxines) uit het bloed en het maken van 
belangrijke producten voor de bloedstolling, niet meer 
goed kunnen worden uitgevoerd. Dit leidt tot ernstige 
en levensbedreigende gevolgen in het lichaam. Een veel 
voorkomende klacht bij leverfalen is een geel gekleurde 
huid en oogwit, dit heet geelzucht ofwel icterus. 

Een verstoring in de hersenen door leverfalen 
Een van de ernstigere gevolgen van leverfalen is een 
verstoorde werking van de hersenen. Dit wordt ook 
wel hepatische encefalopathie genoemd. Hepatische 
encefalopathie kan ontstaan bij leverfalen doordat de lever 
er niet meer in slaagt om toxines, de giftige afvalstoffen, 
uit het bloed te verwijderen. Een van de belangrijkste 
giftige stoffen die hierbij een rol speelt is ammoniak. 
Ammoniak wordt geproduceerd door bacteriën in onze 
darmen. Normaal wordt het ammoniak vervolgens weer 
verwijderd uit het lichaam door de lever. Bij leverfalen 
kan de lever dit echter niet meer goed, waardoor de 
ammoniak en andere toxines zich kunnen gaan opstapelen 
in het lichaam. De toxines kunnen vervolgens ook in de 
hersenen terecht komen. In de hersenen zorgen zij ervoor 
dat de werking van de hersenen ook verstoord wordt. 

Dit leidt onder andere tot klachten zoals verwardheid, 
verminderde alertheid en aandachtsproblemen. 
Hepatische encefalopathie is gelukkig reversibel, dit 
betekent dat het wel nog te genezen is indien de oorzaak 
wordt weggenomen. Indien dit echter niet gebeurt, zorgt 
hepatische encefalopathie voor steeds ernstigere klachten, 
waardoor mensen in een coma kunnen raken en zelfs 
kunnen overleiden. 

Acuut (korte termijn) leverfalen door paracetamol
Een normale hoeveelheid van paracetamol wordt 
omgezet door de lever in stoffen die het lichaam weer 
kunnen verlaten via de urine. Hoge toxische niveaus van 
paracetamol kunnen echter leiden tot symptomen zoals 
misselijkheid en overgeven vanwege schade aan de lever 
die hierdoor veroorzaakt wordt. Een dosering van ongeveer 
10 gram paracetamol (20 tabletten van 500 mg) die in één 
keer wordt ingenomen, is al voldoende om schade aan de 
lever te veroorzaken. Deze hoge dosering van paracetamol 
kunnen de enzymen die de paracetamol normaal omzetten 
niet meer aan. Hierdoor zal de paracetamol niet meer 
worden omgezet in de stoffen die via de urine kunnen 
worden uitgescheiden, maar het wordt dan omgezet in 
andere giftige stoffen die ervoor zorgen dat de levercellen 
afsterven. 

Chronisch (lange termijn) leverfalen door alcohol
Overmatig alcoholgebruik kan ook leiden tot schade aan de 
lever en uiteindelijk tot leverfalen. De eerste reactie van de 
lever op langdurige en overmatige consumptie van alcohol 
is de ophoping van vetten in de lever. Dit noemen we 
leververvetting, ofwel hepatische steatose. Een vervetting 
van de lever kan weer weggaan indien iemand stopt met 
alcohol drinken. Blijft iemand alcohol tot zich nemen dan 
kan de vervetting echter overgaan in een ontsteking van de 
lever. Een leverontsteking noemen we ook wel hepatitis. 
Indien de ontsteking van de lever langdurig aanwezig 
blijft kunnen er littekens ontstaan in de lever door het 
afsterven van de levercellen. Deze littekens in de lever 
noemen we fibrose. Uiteindelijk kan de hele lever vol met 
littekenweefsel zitten, dit heet cirrose. 
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In de vroege fasen van verlittekening van de lever, ofwel 
fibrotisering, kan het ziekteproces soms nog hersteld of 
vertraagd worden indien iemand stopt met drinken. Indien 
er echter sprake is van cirrose wordt ook de doorbloeding 
van de lever verstoord en neemt de kans op herstel steeds 
meer af. Complete genezing van alcoholische levercirrose is 
echter heel zeldzaam. Slechts 10 tot 15% van de alcoholisten 
ontwikkelt daadwerkelijk cirrose. Andere factoren naast 
alcohol spelen hierbij namelijk ook een rol, zoals geslacht, 
afkomst, erfelijkheid en gelijktijdige ontstekingen van de 
lever. 

Afbeelding 4: De verschillende fasen van leverziekte. 

Combinatie van paracetamol en alcohol
De inname van alcohol dient vermeden te worden als 
iemand al paracetemol heeft ingenomen, bijvoorbeeld 
tegen hoofdpijn. Alcohol is namelijk een stof die zorgt 
voor enzyminductie. Dit betekent dat alcohol leidt tot 
de aanmaak van méér enzymen. Deze enzymen kunnen 
de paracetamol vervolgens gaan omzetten in giftige 
stoffen. De combinatie van een normale en veilige dosis 
paracetamol met een hoge hoeveelheid alcohol in het 
bloed kan daardoor ook leiden tot leverschade. Deze 
combinatie is met name gevaarlijk als er ook al sprake is 
van een onderliggende leverziekte. Dit is vaak het geval bij 
een alcoholist.

5. Alcoholverslaving

Wanneer ben je verslaafd?
Verslaving is een officiële medische diagnose die valt 
onder de psychiatrie. De diagnose is opgenomen in de 
zogenaamde DSM-5, een classificatiesysteem met alle 
psychiatrische diagnoses zoals die internationaal zijn 
vastgelegd. Voor het officieel hebben van een zogenaamde 
‘stoornis in het gebruik van middelen’ zijn er 11 criteria:
• Vaker gebruik, en in groter hoeveelheden dan iemand 

van plan was
• Meerdere mislukte pogingen om te minderen of te 

stoppen
• Er is veel tijd nodig voor het gebruik en het herstel
• Er is een sterk verlangen om te gebruiken
• Het gebruik zorgt voor tekortschietingen op werk, 

studie of thuis
• Iemand blijft gebruiken ondanks dat het problemen 

opbrengt binnen relaties
• Hobby’s, sociale activiteiten of werk worden 

opgegeven door het gebruik
• Er is voortdurend gebruik, ook als iemand daardoor in 

gevaar komt (bijvoorbeeld rijden onder invloed)
• Er is voortdurend gebruik ondanks dat iemand zich 

bewust is van de lichamelijke en/of psychische 
problemen die het met zich mee brengt

• Er is een steeds grotere hoeveelheid nodig om het 
effect te voelen. Dit heet ook wel tolerantie.

• Er zijn onthoudingsverschijnselen die minder worden 
bij het gebruik 

Bij 2 of 3 criteria wordt er gesproken over een milde 
verslaving. Bij 4 of 5 criteria over een gematigde verslaving 
en bij 6 of meer criteria is er sprake van een ernstige 
verslaving. 

De fasen van een verslaving
Voor elke vorm van verslaving geldt er dat er een aantal 
fasen wordt doorlopen waarbij er uiteindelijk een 
verslaving ontstaat.
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1. Experimenteren: 
De eerste stap is experimenteren met het middel, in dit 
geval alcohol. Het gaat hierbij om de eerste keer dat je 
iets gaat gebruiken en de paar keer daarna dat je het af 
en toe nog een keer gebruikt. 

2. Recreatief gebruik: 
Wanneer het effect van de alcohol bevalt kan dat 
iemand stimuleren om het vaker te gaan gebruiken. 
Dit heet recreatief of sociaal gebruik. Iemand is zich 
nog wel bewust van de risico’s en maakt elke keer bij 
het gebruik afwegingen tussen de voor en nadelen van 
het drinken. Het nuttige van alcohol is ook nog op een 
matige en gecontroleerde wijze waarbij het weinig tot 
geen effect heeft op andere belangrijke zaken in het 
dagelijks leven zoals werk en het huishouden.

3. Gewoonte gebruik: 
Dit is wanneer het gebruik meer een gewoonte wordt. 
Kan je nog wel met mensen af spreken zonder de 
behoefte om alcohol te drinken? Of mis je het drinken 
als je jezelf belooft het niet te doen?

4. Problematisch gebruik: 
We spreken over problematisch gebruik als het drinken 
aspecten van het dagelijks leven beïnvloed. Dit is 
bijvoorbeeld als iemand zich meerdere malen ziek 
gaat melden vanwege een kater of als er financiële 
problemen ontstaan.

5. Verslaving 

Alcoholverslaving
De actieve stof in alcohol is ethanol. Ethanol heeft effect 
op verschillende neurotransmitters, dit zijn stofjes die 
ervoor zorgen dat cellen in de verschillende delen in de 
hersenen met elkaar kunnen communiceren. Door de 
invloed van ethanol op deze neurotransmitters gaat 
bijvoorbeeld het nadenken langzamer, wordt iemand meer 
ontspannen en verliest iemand de balans. Alcoholgebruik 
heeft een sterke invloed op de frontale cortex. Dit 
gedeelte is verantwoordelijk voor zelfcontrole en het 
sociale functioneren, maar ook voor doelgericht handelen, 
redeneren en problemen oplossen. Schade aan de frontale 
cortex zorgt dus voor een achteruitgang in intellectuele 
vaardigheden. Door het verminderen van de zelfcontrole 
is er meer kans op impulsieve reacties en zijn er minder 
remmingen. 

Over het algemeen geldt dat een verslaving kan ontstaan 
wanneer iemand drinkt voor het effect: het ontspannen 
voelen of vrolijk zijn. Bij een verslaving is het nastreven van 
dit effect bijna dwangmatig. Iemand ervaart dat zonder 
alcohol dit effect (bijvoorbeeld ontspannen of vrolijk zijn) 
niet meer bereikt kan worden: iemand heeft het idee zich 
alleen met alcohol op goed te kunnen voelen. 
Een belangrijke neurotransmitter bij verslaving is de 
neurotransmitter dopamine. Dopamine komt vrij bij het 
drinken van alcohol en dit zorgt dan voor een euforisch 
effect. Dit euforische effect van alcohol maakt dat 
iemand een grotere kans heeft om opnieuw te gaan 
drinken. Dit is onder anderen omdat de hersenen worden 
geprogrammeerd om opzoek te gaan naar alcohol om 
weer dat gevoel van euforie, afkomstig van dopamine, 
te ervaren. Deze constante behoefte aan dat gevoel 
van euforie kan zorgen voor het ontwikkelen van een 
alcoholverslaving.

6. Slaapmedicatie 

Ondanks dat onze slaap biologisch sterk geregeld is, is een 
goede nachtrust niet voor iedereen vanzelfsprekend. De 
nachtrust kan worden verstoord door te weinig slaap, dit 
wordt ook wel insomnia genoemd. Insomnia kan komen 
door moeite met inslapen, moeite met doorslapen of 
extreem vroeg wakker worden zonder weer door te kunnen 
slapen. De oorzaken van insomnia zijn heel uiteenlopend. 
Vaak is er sprake van een combinatie van psychosociale 
factoren (o.a. stress) en een genetische aanleg. Wanneer 
de slaapstoornis het dagelijks functioneren dusdanig 
beïnvloedt en persisterend aanwezig blijft (minstens 3 
nachten per week en al 3 maanden lang), kan tijdelijk 
worden gestart met slaapmedicatie. Slechter functioneren 
overdag uit zich in moeheid, slaperigheid, prikkelbaarheid, 
en een verminderde concentratie. Slaapmedicatie wordt bij 
voorkeur maar kortdurend gegeven, als ondersteuning voor 
herstel van het dag- en nachtritme. Er zijn verschillende 
groepen slaapmedicatie.

Soorten slaapmedicatie
Kortwerkende slaapmedicatie is onder andere temazepam, 
zolpidem en zopiclon. Deze middelen ondersteunen met 
name het inslapen, en verkorten de inslaapduur gemiddeld 
met 15 tot 20 minuten. Sterkere slaapmedicatie is onder 
andere diazepam en oxazepam.

Gezondheidsuniversiteit 2022
Reeks 20 | Jong geleerd, oud gedaan 



Avond 3 7

Een gezond idee
van het 
Maastricht UMC+Gezondheidsuniversiteit 2022

Reeks 20 | Jong geleerd, oud gedaan 

Deze middelen ondersteunen het doorslapen, en vallen 
onder de langwerkende slaapmedicatie. De kort- en 
langwerkende slaapmedicatie behoren beiden tot de 
medicatiegroep van de benzodiazepine-agonisten.

De werking van slaapmedicatie
Een agonist is een stofje dat werkt in de hersenen. Het 
stimuleert de werking van een neurotransmitter genaamd 
gamma-aminoboterzuur (GABA). Een neurotransmitter is 
een signaalstof die zenuwimpulsen tussen zenuwcellen 
(neuronen) overdraagt (zie afbeelding 5). GABA is een 
remmende neurotransmitter, dit betekent dat de werking 
van GABA je suf en slaperig maakt. De slaapmedicatie 
heeft zijn effect door de activiteit van GABA te stimuleren. 
Vaak geeft de medicatie daarbij een rustig en ontspannen 
gevoel. Benzodiazepine-agonisten worden daarom niet 
alleen gegeven als slaapmedicatie, maar worden ook 
toegepast bij mensen met angststoornissen. 

Afbeelding 5: de signaaloverdracht tussen 2 zenuwcellen 
(neuronen) middels neurotransmitters

Melatonine en valeriaan
Melatonine en valeriaan worden in de volksmond vaak 
ook genoemd als slaapmedicatie. Deze middelen zijn vrij 
verkrijgbaar bij de drogist, maar behoren officieel niet tot 
de slaapmedicatie. Melatonine is een hormoon dat werkt 
op het dag- en nachtritme. Het gebruik van melatonine is 
daarom alleen effectief bij mensen met een verstoring van 
het dag- en nachtritme, zoals het geval is bij een jetlag. 
Valeriaan is een kruidenmiddel en staat bekend om zijn 

licht rustgevende werking. Echter, de effectiviteit van 
valeriaan op het slapen is nooit bewezen.

7. Gevaren van slaapmedicatie

Slaap is erg belangrijk voor geestelijk en lichamelijke 
gezondheid. Wanneer er slaapproblemen zijn, kan er 
gebruik worden gemaakt van medicatie om de slaap te 
verbeteren. In onderzoeken wordt gezien dat ongeveer 
4% van volwassenen slaapmedicatie overmatig gebruikt 
heeft in de laatste 30 dagen. Afhankelijk van welk type 
slaapmedicatie er genomen wordt, kunnen er bijwerkingen 
aan verbonden zijn. Een vaak voorkomende bijwerking 
is een licht gevoel in het hoofd, wat kan leiden tot een 
grotere kans op vallen. Ook hoofdpijn, verwardheid en 
misselijkheid worden vaak gezien. Daarnaast is het 
een risico dat deze medicatie kan zorgen voor langere 
slaperigheid, ook tijdens bijvoorbeeld het rijden. Het 
is daarom ook niet voor niets dat bij deze medicatie 
een waarschuwingsmelding voor gebruik in verkeer 
geldt. In ernstigere gevallen kunnen ook allergieën, 
ademhalingsdepressies, hallucinaties, bizar gedrag en 
problemen bij dagelijkse handelingen voorkomen.
Naast voorzorg en alertheid voor bijwerkingen zijn er ook 
enkele gevaren van slaapmedicatie waar rekening mee 
gehouden moet worden. Een aantal van deze medicijnen 
kunnen onveilig zijn wanneer iemand zwanger is of 
borstvoeding geeft. Ook ouderen moeten goed opletten 
met slaapmedicatie. Het kan namelijk het risico op vallen 
in de nacht en daardoor verwondingen bij ouderen 
verhogen. Ook wanneer er andere aandoeningen aanwezig 
zijn, zoals nierfalen, leverfunctiestoornissen, een lage 
bloeddruk, hartritmestoornissen of epilepsie, moet er goed 
gekeken worden naar welke middelen genomen mogen 
worden. Wanneer er andere medicatie genomen wordt, 
moet er extra aandacht aan besteed worden, aangezien 
slaapmiddelen interacties met een aantal medicijnen 
kunnen hebben. 

Afbeelding 6: Voorbeeld van een veiligheidsmelding 
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Slaapmedicatie en alcohol
Het mengen van slaapmedicatie met alcohol geeft een 
erg gevaarlijke en soms zelfs dodelijke werking. Alcohol 
versterkt hierbij het effect van slaapmedicatie doordat 
het gedeeltelijk op dezelfde neurotransmitters werkt. 
Zelfs kleine hoeveelheden alcohol kunnen al voor dit 
effect zorgen. Verwardheid, flauwvallen, duizeligheid en 
onderdrukking van ademhaling en hartslag kunnen hierbij 
gezien worden. Dit kan uiteindelijk tot de dood leiden 
wanneer dit in hogere doseringen gemengd wordt. Het 
gevaar hierbij wordt versterkt doordat alcoholgebruik kan 
leiden tot slaapproblemen waardoor er sneller gegrepen 
wordt naar slaapmedicatie. Daarnaast komt het ook vaker 
voor dat mensen met slaapproblemen zelfmedicatie in de 
vorm van alcohol toepassen. 

Slaapmedicatie en verslaving
Zowel geestelijke als lichamelijke afhankelijkheid 
(verslaving) komen voor bij gebruik van slaapmedicatie. 
De kans hierop neemt toe bij hogere doseringen en 
langdurig gebruik. Met name benzodiazepinen met 
een korte halfwaardetijd geven direct bij stoppen 
ontwenningsverschijnselen. Bij benzodiazepinen met 
een lange halfwaardetijd zijn deze verschijnselen 
minder sterk aanwezig, mits het medicijn goed 
afgebouwd wordt. Lichamelijke afhankelijkheid van 
deze medicijnen komt pas voor bij langdurig gebruik en 
de ontwenningsverschijnselen die hierdoor optreden 
na afbouwen variëren in soort en ernst. Mogelijke 
klachten hiervan zijn onder andere paniek, slapeloosheid, 
hartkloppingen, maagdarmproblemen, metaalsmaak, 
(spier)pijn en algeheel niet lekker voelen met gebrek aan 
eetlust. Wel zijn er enkele niet-medicamenteuze opties 
om te helpen bij afkicken van deze medicatie, zoals 
ontspanningstherapie, slaaphygiëne, gedragstherapie of 
slaaprestrictie. 

Veilig gebruik maken van slaapmiddelen
Veilig slaapmiddelengebruik betreft dan ook het 
nauwkeurig volgen van de voorschriften van de arts 
en doornemen van de bijsluiter. Daarnaast is het erg 
belangrijk dat de patiënt op tijd contact opneemt met 
de arts wanneer er (gevaarlijke) bijwerkingen optreden. 
Ten slotte mag combinatie met opioïden zoals oxycodon, 
morfine, fentanyl en methadon niet plaatsvinden. Deze 

combinatie verhoogt het slaapeffect van de medicatie en 
kan hierdoor leiden tot vertraging of zelfs stoppen van de 
ademhaling.

8. Afkickprogramma’s voor 
alcoholverslaving

Uit berekeningen van het Trimbos Instituut bleek dat in 
2021 78,0% van de volwassen Nederlanders alcohol heeft 
gedronken. 7,3% van deze volwassenen drinkt overmatig en 
8,3% drinkt zwaar. Met overmatig drinken wordt meer dan 
21 glazen alcohol per week voor mannen of meer dan 14 
glazen alcohol voor vrouwen bedoeld. Met zwaar drinken 
wordt bedoeld dat een man meer dan 6 en een vrouw 
meer dan 4 glazen alcohol op één avond drinkt. Als iemand 
voor een langere tijd zoveel alcohol drinkt, heeft dit zowel 
fysieke als geestelijke gevolgen. Een van deze gevolgen is 
dat iemand afhankelijk raakt van de alcohol en vaak niet 
meer kan functioneren zonder de drank. Er wordt dan 
gesproken van een alcoholverslaving/alcoholisme.

Afkicken is het ondergaan van een ontwenningskuur 
om met het gebruik van een verslavend middel, zoals 
alcohol, te stoppen. Voordat je echter kan herstellen, 
moet je volledig stoppen met het drinken van alcohol. 
Dit kan iemand helemaal zelfstandig doen, maar soms 
kan afkicken gevaarlijk zijn of moet dit geleidelijk met 
medicijnen en professionele begeleiding gebeuren. 
In dat geval kan iemand het beste terecht in een 
verslavingskliniek. Deze worden in Nederland aangeboden 
door de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) en 
privéklinieken.

Wil iemand afkicken en zijn gedrag blijvend veranderen, 
dan zijn er 3 eisen:
1. De patiënt moet bereid zijn om te veranderen en het 

belang hiervan inzien.
2. De patiënt moet de overtuiging hebben in staat te zijn 

om te veranderen. Hiermee wordt bedoeld dat iemand 
voldoende vertrouwen heeft in zijn eigen kunnen om 
de verandering te realiseren.

3. De patiënt moet er klaar voor zijn om te veranderen, 
dat wil zeggen dat het een van zijn voornaamste 
prioriteiten is. 
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AA (Anonieme Alcoholisten)
Een term die velen misschien wel eens gehoord hebben 
met betrekking tot dit onderwerp is AA. Dit staat voor 
‘Anonieme Alcoholisten’. AA is een zelfhulporganisatie 
waar mannen en vrouwen hun ervaringen, kracht en hoop 
met elkaar delen om hun gemeenschappelijke probleem, 
een alcoholverslaving, op te lossen en anderen te helpen 
bij het herstel van hun alcoholisme. Deze organisatie ziet 
alcoholisme als een ziekte, waarbij de alcoholist niet meer 
kan handelen uit vrije wil, omdat hij/zij de controle over 
het alcoholgebruik kwijt is. 

Het principe van AA is gebaseerd op 12 stappen en 
tradities, die een rode lijn vormen in het herstel. Deze 
stappen zijn bijvoorbeeld gespreksthema’s of richtlijnen 
voor groepsbijeenkomsten en worden gebruikt voor 
zelfstudie en -reflectie om de verslaving te analyseren. Kort 
samengevat kunnen deze stappen als volgt beschreven 
worden:
1. Eerste fase: de patiënt moet accepteren dat hij/zij 

lijdt aan een chronische, verergerende ziekte. Hij/zij 
accepteert dat geen alcohol meer gebruiken de enige 
optie is.

2. Tussenfase: dit is gericht op het inzien van schadelijke 
gevolgen van middelenmisbruik en herkenning van 
probleemontwijkend gedrag of symptomen die kunnen 
leiden tot een terugval. 

3. Latere fase: hierbij wordt een concept van spiritualiteit 
geïntroduceerd. Patiënten moeten leren vertrouwen op 
een macht die groter is dan hun eigen wilskracht (God 
of iets anders).

E-mental health 
De moderne benaming voor hulp via het internet is 
E-mental health. Het doel hiervan is vergelijkbaar met 
de andere methoden, namelijk het ondersteunen en/
of verbeteren van de geestelijke gezondheid en iemand 
helpen bij de behandeling en (na)zorg van een verslaving.

Internetbehandelingen maakt de hulpverlening voor 
de verslaafde beter toegankelijk, omdat de patiënt zelf 
de regie in handen heeft. Hij kan namelijk in zijn eigen 
vertrouwde omgeving hulp ontvangen en bepaalt zelf 
wanneer hij de hulp wil krijgen. Hierbij bestaat de hulp 
voornamelijk uit informatie, advies, zelftesten en (niet)-

gesuperviseerde zelfhulpprogramma’s. 

Medicatie
Sommige mensen hebben bij het afkicken hulp in de 
vorm van medicijnen nodig. Een veelgebruikt middel is 
disulfiram (ook wel refusal genoemd). Dit medicijn zorgt 
ervoor dat de patiënt na alcoholinname geconfronteerd 
wordt met onaangename effecten zoals braken, hoofdpijn, 
versnelde hartslag, hevig transpireren en rood aanlopen. 
Deze symptomen moeten ertoe leiden dat iemand een 
vervelende ervaring ontwikkelt bij het drinken van alcohol. 
Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat de patiënt ervan 
weerhouden wordt om in de toekomst opnieuw alcohol te 
gaan drinken.

Stellingen

1.  Alcohol wordt in een constante snelheid bij alle personen 
op dezelfde manier afgebroken en verwijderd door het 
lichaam.

2. Ultrarapid metabolizers hebben vaak last van een 
opstapeling van medicatie in hun lichaam, en daardoor 
veel last van bijwerkingen.

3. Een intoxicatie kan veroorzaakt worden door een 
allergische reactie op een medicijn.. 

4. Een alcoholistische patiënt met hepatische steatose en 
hepatitis kan nog genezen indien hij of zij volledig stopt 
met drinken.

5.  Een hoog alcoholgebruik kan leiden tot afname van 
geheugenfuncties en beoordelingsvermogen.. 

6. Een benzodiazepine-agonist heeft een slapende werking 
door de activiteit van het neurotransmitter GABA te 
remmen.

7.  Een van de bijwerkingen van slaapmedicatie is 
slaperigheid overdag

8. Om te kunnen spreken van ‘overmatig drinken’ moet een 
man meer dan 21 glazen alcohol per week drinken en 
een vrouw meer dan 14 glazen alcohol per week.
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Begrippenlijst

1. Metabolisme van het menselijk lichaam
• Afbraakproducten: dit zijn stoffen die ontstaan 

tijdens het verwerken van stoffen in het lichaam. Met 
afbraakproducten kan het lichaam vaak niets doen 
en deze zullen vervolgens verwijderd worden uit het 
lichaam. 

• Bouwstoffen: deze worden gebruikt voor het 
aanmaken van nieuwe cellen en het onderhouden 
hiervan in het lichaam. Een van de belangrijkste 
bouwstoffen in ons lichaam zijn eiwitten.

• Voedingsstoffen: de voedingsstoffen zijn 
de bouwstenen van de voedingsmiddelen. 
Voedingsstoffen kunnen in het lichaam verwerkt 
worden door ons metabolisme. Voorbeelden hiervan 
zijn: suikers, eiwitten, vetten.

• Enzymen: eiwitten die als hulpstoffen dienen bij 
het omzetten en/of afbreken van veel stoffen in het 
lichaam die ook voor zorgen dat deze stoffen sneller 
omgezet worden. 

• Paracetamol: een pijnstiller.
• CYP-450 systeem: onderdeel van de CYP enzymen die 

in de lever actief zijn. 
• First-pass-effect: de eerste leverpassage en vindt 

plaats wanneer een stof na opname in de darmen 
via de leverpoortader voor het eerst de lever passeert. 
Geneesmiddelen en andere lichaamsvreemde stoffen 
kunnen in de lever gedeeltelijk worden omgezet. 

• Metabolisme: het geheel van biochemische processen 
dat plaatsvindt in de cellen van organismen; 
stofwisseling. 

• CYP enzymen: een verzameling van 57 verschillende 
enzymen. 

• Amylase: één van de vele enzymen die gemaakt 
worden door de alvleesklier. Amylase helpt suikers uit 
het voedsel te verteren. 

2. Farmacogenetisch testen
• Farmacogenetisch testen: DNA-analyses waarbij 

gekeken wordt naar de efficiëntie van het 
metabolisme.

• Genetische informatie: Dit is de informatie/
eigenschappen die in ons DNA zijn opgeslagen. Deze 
informatie is erfelijk. 

• Geneesmiddelen Transporters: Speciale eiwitten 
ingebed in een celmembraan, die slecht oplosbare 
stoffen bindt zodat de stof elders weer kan worden 
afgesplitst of afgegeven.

• Enzymen: eiwitten die als hulpstoffen dienen bij 
het omzetten en/of afbreken van veel stoffen in het 
lichaam die ook voor zorgen dat deze stoffen sneller 
omgezet worden 

• Receptoren: Dit zijn eiwitten die op cellen zitten. Ze 
zorgen voor het ontvangen van signalen die de cel 
nodig heeft voor haar werking.

• single nucleotide polymorphisms: Dit zijn specifieke 
delen in het DNA die verschillend zijn van die van de 
gewone bevolking.

• Poor metabolizers: slechte verwerking. 
• Intermediate metabolizers: middelmatige verwerking. 
• Extensive metabolizer: goede verwerking.
• Ultrarapid metabolizers: zeer snelle verwerking. 

3. Wat is een intoxicatie
• Eliminatiecapaciteit: het vermogen van het lichaam 

om een stof uit te scheiden (inclusief het eventueel 
eerst omzetten van deze stof naar andere stoffen, zoals 
in de lever)

• Intoxicatie: vergiftiging. Het ziektebeeld dat ontstaat 
door een te grote hoeveelheid van een bepaalde 
verbinding in het lichaam. 

• Intentionele intoxicatie: opzettelijke vergiftiging. 
• Accidentele intoxicatie: onopzettelijke vergiftiging. 
• Chronische intoxicatie: een chronische vergiftiging 

is het gevolg van ( jaren)lange opname van kleinere 
hoeveelheden van een vergif. 

• Allergische reactie: overdreven afweerreactie van het 
lichaam. 

• Acute intoxicatie: acute vergiftiging waarbij snel 
(ernstige) klachten zullen ontstaan.

• Alcoholpromillage: het aantal gram alcohol per liter 
bloed of het aantal milligram alcohol per millilter 
bloed.
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4. Hepatische encefalopathie en leverfalen bij alcohol en 
paracetamol

• Ammoniak: tussenproduct dat in het lichaam ontstaat 
bij de afbraak van eiwitten. 

• Enzym: eiwit dat een chemische reactie kan versnellen; 
het maakt de reactie mogelijk of versnelt de reactie 
zonder zelf gebruikt te worden. 

• Hepatocyten: levercellen.
• Hepatitis: leverontsteking.
• Hepatische encefalopathie: verzameling van 

symptomen die wordt gekenmerkt door zowel 
stoornissen van het bewustzijn als van het spier- en 
bewegingsapparaat; ontstaat meestal bij een patiënt 
met een ernstige leverziekte.

• Hepatische steatose: leververvetting.
• Icterus: geelzucht; symptoom bij ziekte van de lever 

waarbij de huid en/ of ogen geelzien.
• Leverfalen: ziekte van de lever waarbij de werking 

van de lever onvoldoende is door beschadiging van de 
levercellen; dit leidt tot een verstoring van de functies 
van de lever.

• Leverfibrose: littekenweefsel in de lever.
• Levercirrose: aandoening die langzaam ontstaat 

waarbij normaal leverweefsel steeds meer wordt 
vervangen door littekenweefsel; cirrose is niet meer 
omkeerbaar .

• Reversibel: omkeerbaar; nog te herstellen. 
• Toxines: alle giftige stoffen die schade kunnen 

toebrengen aan het lichaam .

5. Alcoholverslaving
• Tolerantie: het meer moeten gebruiken van een middel 

om hetzelfde gewenste effect te bereiken.
• Onthoudingsverschijnselen: lichamelijke en psychische 

verschijnselen die optreden na het stopen met het 
gebruik van een middel.

• Ethanol:Alcohol
• Neurotransmitters: stofjes die zorgen dat de cellen in 

de hersenen met elkaar kunnen communiceren.
• Intellectuele vaardigheden: vaardigheden zoals 

redeneren, analytisch vermogen hebben, het 
verwerken van informatie en problemen oplossen. 

• Frontale cortex: het voorste gedeelte van de hersenen. 
• Dopamine: een neurotransmitter die hoort bij het 

beloningssysteem van de hersenen. 
• Euforisch: overdreven opgewerkte stemming. 
• DSM-5: een classificatiesysteem waarin internationale 

afspraken zijn gemaakt over welke criteria van 
toepassing zijn op een bepaalde psychische stoornis op 
basis van (nieuwe) wetenschappelijke inzichten. 

• Recreatief: vrijetijdsbesteding
• Psychosociale factoren: onderdelen die jouw gedrag 

beïnvloeden. 
• Genetische aanleg: een afwijking in een bepaald 

onderdeel van het DNA die een verhoogd risico op de 
ontwikkeling van een bepaalde ziekte of aandoening 
geeft. 

6. Slaapmedicatie
• Insomnia: minstens driemaal per week slecht in- en/of 

doorslapen gepaard gaande met slechter functioneren 
overdag.

• Benzodiazepine-agonisten: een medicament die de 
werking van het neurotransmitter GABA stimuleert en 
daarbij een suf en slaperig gevoel geeft.

• Neurotransmitter: een signaalstofje die 
zenuwimpulsen tussen zenuwcellen (neuronen) 
overdraagt.

• Gamma-aminoboterzuur (GABA): een remmende 
(inhiberende) neurotransmitter.

• Melatonine: een hormoon geproduceerd door het 
menselijk lichaam dat verantwoordelijk is voor het 
slaap-waak ritme.

• Valeriaan: een traditioneel kruidenmiddel dat wordt 
toegepast bij milde vormen van nervositeit en 
spanning.

7. Gevaren van slaapmedicatie
• Halfwaardetijd: de tijd die nodig is om de helft van 

het in het bloed aanwezige geneesmiddel af te 
breken. Een korte halfwaardetijd houdt dus in dat 
het geneesmiddel relatief snel uit het bloed wordt 
afgebroken. 

• Ademhalingsdepressies: een verminderde ademhaling, 
zowel in diepte als frequentie, die wordt veroorzaakt 
door onderdrukking van de ademhaling. 
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• Epilepsie: aandoening waarbij de patiënt af en toe 
vanuit het niets een aanval of toeval krijgt. 

• Benzodiazepinen: Dit is een groep medicijnen dat 
tegen angst en/of slaapproblemen, Ze kunnen iemand 
iemand suf en slaperig maken.

• Opioïden: een groep van medicatie die met name 
sterke pijnstilling als effect heeft.

• Interacties: wisselwerking, 2 middelen (bijvoorbeeld 
slaapmedicatie en alcohol) reageren op elkaar en 
versterken of verzwakken de werking van elkaar.

• Hallunicaties: waarnemen zonder informatie uit de 
zintuigen, puur vanuit de hersenen. 

8. Afkickprogramma's voor alcoholverslaving
• Disulfiram: een medicijn dat vervelende bijwerkingen 

opwekt wanneer alcohol gedronken wordt.
• Alcoholisme: een stoornis in het gebruik van alcohol. 

De verslaafde kan niet meer stoppen met het gebruik 
en drinkt zoveel dat de gezondheid, het werk en het 
sociaal leven eronder lijden. 

• E-mental health: het gebruik van informatie- en 
communicatietechnologie om de geestelijke 
gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. 

• Ontwenningskuur: kuur om een verslaving te stoppen. 
• Ontwenningsverschijnselen: klachten die ontstaan bij 

het stoppen van een medicijn of middel waar iemand 
verslaafd aan is.  

• Slaaphygiëne: gewoontes en gedragingen van iemand 
emt betrekking tot slapen, meestal in de vorm van 
bewust uitgevoerde handelingen die een goede 
nachtrust bevorderen. 

• Slaaprestrictie: een techniek, waarbij de tijd die de 
patiënt in bed mag doorbrengen wordt ingekort tot 
bijvoorbeeld 8 uur per nacht en 0 uur overdag.  

• Zelfhulporganisatie: een organisatie welke 
geleidt wordt door de deelnemers en iedereen in 
de organisatie elkaar helpt (in tegenstelling tot 
organisaties waarbij er een aantal mensen in dienst 
zijn om klanten/cliënten te helpen).

• Middelenmisbruik: wanneer iemand vaak en langdurig 
alcohol of drugs gebruikt ondanks de problemen die 
dat veroorzaakt; een verslaving. 
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over te gaan, en is geen enkel geval een vervanging van de informatie die door de arts of de 
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