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Wat is biologische beschikbaarheid? 







Niet D maar F x D! 

 

F wordt bepaald door geneesmiddel en patient 

 

Patientfactoren: 

 

 Dunne darm: 

 Dunne darm chirurgie/ziekte 

 Diarree (met name bij slow release) 

 Darmwandeiwitten: CYP 3A4 en PGP 

 

 Lever 

 Leverziekte (cirrose) 

 Genetische variabiliteit (CYP) enzymen 

 



Wat is verdelingsvolume? 







Verdelingsvolume is het fictieve 

volume wat je kunt berekenen als 

je de hoeveelheid geneesmiddel 

weet die in de patient zit en de 

bijbehorende plasmaconcentratie 



C = Hoeveelheid in patient/Vd 

 

Co = D/Vd 

 

Of eigenlijk 

 

Co = F x D/Vd 

 

D = oplaaddosis. 



Verdelingsvolume wordt bepaald 

door geneesmiddel en patient 

 

Patientfactoren 

 

Gewicht 

Bouw 

Vet 

Spier 

Water 



Oplaaddosis varieert met Vd en met total body mass. 



Wat is klaring? 



Klaring = 

 

Hoeveelheid plasma die per 

tijdseenheid wordt schoongemaakt 

door het bloed 



Cl (nier) = Filtratie + tubulaire 

secretie – reabsorptie 

 

In volume per tijd (ml/min) 



Metabolisme: Fase 1 (o.a. CYP) + Fase 2 

 

Cl lever = Fase1 + Fase 2 ook in volume per tijd  

(bijv. ml/min) 



Totale klaring = Cl nier + Cl lever 



Wil je weten hoeveel geneesmiddel 

de patient verlaat, dan moet je de 

bijbehorende plasmaconcentratie 

weten 

 

Hoeveelheid die patient verlaat = 

Cl (totaal) x C (plasma) 



Steady state  

 

Wat erin gaat, gaat eruit 

 

Erin = eruit 

 

D/t = Cl x Css 

 

Of eigenlijk 

 

F x D/t = Cl x Css 



F x D/t = Cl x Css 

 

D/t = onderhoudsdosis 



Klaring wordt bepaald door 

geneesmiddel en patient 

 

Patientfactoren 

 

Niergrootte 

Nierfunctie  

Nierdoorbloeding 

Levergrootte 

Levergrootte 

Leverenzymen 

Leverdoorbloeding 



Onderhoudsdosis varieert met Cl en met lean body mass. 

 

Maar: Obesitas kan samen gaan met glomerulaire 

hyperfiltratie!! 





Wat is halfwaardetijd? 





Secundaire farmacokinetische parameter 

 

Afh van klaring (logisch) 

 

Afh van Vd (minder logisch) 



T ½ = 0,7 x Vd/Cl 



T ½ bepaalt hoe snel je op steady state bent 


