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DISCLOSERES  

 

 

GEEN 
 



MST ENSCHEDE 

1) Bovenregionaal ziekenhuis, met totaal 3 IC units, en een MC totaal 42 
bedden 

 

2) Regionaal Trauma centrum 

 

3) Thoraxchirurgie, 1 van de 15 Hartcentra 

 

4) Santeon groep  

 

5) UT Twente 



GESCHIEDENIS KETAMINE 

• 1962 Ketamine wordt geintroduceerd als veiliger alternatief voor fencyclidine (PCP) 

 

• 1970 Ketamine wordt voor het eerst verkocht als IV anestheticum, met de kenmerken als 
dissocaiatieve analgesie; patiënt lijkt wakker, maar ervaart geen pijnprikkels 

 

• 1999 Registratie Ketanest-S (single en multidose) 

 

• Ruim 40 jaar na de introductie maakt het rechtsdraaiend isomeer een comeback 



• S(+) ketamine (als enige geregistreerd in Nl.) 

• –  S(+) Affiniteit NMDA receptor 4x >> R(-) 

• –  2x grotere potentie t.o.v. Racemisch mengsel 

• •  Dosering ‘klassiek’ Ketamine (Ketalar): S(+) ketamine = 2:1 

• –  Na correctie voor dosis identiek effect bijwerkingen –  Minder 
hypersalivatie waarneembaar 

• –  Analgetisch effect gelijk 

KETAMINE OORSPRONKELIJK RACEMISCH MENGSEL  
• R-KETAMINE EN ANTIOMEER VS S(+)-KETAMINE  
 



WAT IS KETAMINE 
   Als drug is het een dissociatief tripmiddel.  
 
   Voorbeelden van andere dissociatieve middelen zijn:  
     PCP (angel dust), DXM (hoestdrank), lachgas en Salvia Divinorum. 

 
    Verkrijgbaar in poedervorm en in vloeibare vorm 

 
    
 
Een k-hole is een zeer sterke ketamine-ervaring. K-holing wordt 
   regelmatig vergeleken met een bijna-doodervaring: uittreding en het gaan 
   door een tunnel in de richting van een licht. Je kunt je niet bewegen en niet  
   praten. 
 
        Zeer grote therapeutische index 
 



• Toedieningswegen  
• – Oraal/rectaal 

• First pass effect lever (orale bio-availability 16%) 
•  • Piek effect 15-30min  

 
• • Metabolieten Nor-ketamine en hydroxy-nor-ketamine 

– Nor-ketamine ook analgetisch effect (1/5e potentie v ketamine)  
• • Renale klaring • T1/2 = 2-3u  
• – Intraveneus/ intramusculair • Piek effect 1-5min  
• – SC/ epiduraal/ spinaal/ nasaal/ transdermaal  

 

FARMACOKINETIEK  
 



S-KETAMINE: KERNWOORDEN 

1. Analgeticum 
2. Sedativum 
3. Bronchodilatatie 
4. Behoud van respiratie en circulatie  
5. Sympathicomimeticum  D en E effecten 
6. 32% minder morfine consumptie 
7. Ontsteking remmend 

 
• Ketamine S is de rechtsdraaiende isomeer en geeft minder 

psychomimetische bijwerkingen 
 
 

• Psychotroop:  waardevol medicament vs Psychedelicum 
• Hypersecretie: bronchiaal, KNO gebied 



TOP 10 MEEST HARDNEKKIGE 
DRUGSVERSLAVINGEN 

1. Heroïne 

 

2. Cocaïne 

 

3. Nicotine 

 

4. Methadon 

 

5. Barbituraten 

 

6. Alcohol      

 

7. Benzodiazepine 

 

8. Amfetamine 

 

9. Buprenorfine     Bron 2017 

 

10. Ketamine  
 

 

 

 

 



•  1. Alcohol 

• 2. Nicotine 

• 3. Cannabis 

• 4. XTC (Extacy) 

• 5. Cocaïne 

• 6. Speed 

• 7. Truffels 

• 8. 4fmp 

• 9. Ketamine 
• 10.Lachgas 

TOP 10 PARTYDRUGS 



A&I DATA 

. 



MULTIMODALE AANPAK 
 
1. Inflammatoire Stress respons 

 
2. Een overmaat aan Opioïden heeft een negatief effect op metastasering, en 
gevoeligheid van chemotherapie 
 
3. Echter S-Ketamine zou bij kanker chirurgie tumorgroei en angiogenese 
bevorderen 
 
4. In dat geval dien je meteen Beta adrenerge receptor stimulatie  
 
 
5. Gebruik Ringerlactaat (anti Infl stress respons) 
 
6. Gebruik Dexamethason (synergistisch effect op opiaten) 



WAT ZEGT DE LITERATUUR 



KETAMINE EN HYPERALGESIE OIH 

1. Opioid-Induced-Hyperalgesie 

 

2. In plaats van het pijnstillend effect van een opiaat, juist paradoxaal toename 
van pijn 

 

3. Dit kan zowel de originele pijn zijn, maar er kan ook een diffuse nieuwe pijn 
ontstaan 

 

4. Moeilijk onderscheid te maken tussen OIH en opiaat tolerantie 

 

5. Remming van her-opname van Glutomaat, 



KETAMINE EN HYPERALGESIE OIH 

6. Hierdoor ontstaat een toename van het aantal NMDA-receptoren 

 

7. Er ontstaat chron neuro-inflammatie  en hyperexcitatie van het CZS 

 

8. Bij onderzoek, bleek dat remifentanyl een neg uitwerking op dit proces heeft 

 

9. Ketamine; bewezen dat het OIH vermindert, pijnscores doet verlagen, en          
opiaat behoefte verlaagt. 

 

10. Dit is ook te verklaren met de theorie dat NMDA receptoren een belangrijke 
rol hebben in het ontstaan van OIH 

 



EFFECTEN KETAMINE 
 
 

1. • analgesie (NMDA- en opiaatreceptoren)  

 

2. • antidepressie (acetylcholinereceptor) 

 

 

 

3.  • hypnose (NMDA-, HCN1- en dopaminereceptoren )                                A&I ● nummer 1 ● maart 2017 

 

4. • schizotypische effecten (NMDA- en dopaminereceptoren)  

 

5. • bronchodilatatie via muscarinerge receptoren  

 



KETAMINE OP DE 24 UURS VERKOEVER 

• Als sedativum, kleine studies (Jama march 15/2000 Vol 283-No11), even 
effectief als Fentanyl/midazolam, wel minder hypotensie 

• Rol bij hoge dosering inotropie 

• Intubatie medicatie; propofol/etomidaat vs Ketamine, bijnierschors insuff 

• -Beademingsduur en beademingsvoorwaarden 

• -Pijnmanagement op de IC / recovery 

 



KETAMINE EN SEPSIS 

• Mogelijk heeft Ketamine een anti-inflammatoire werking 

• Minder onderdrukking van de bijnierschors, en dus hogere cortisol spiegels 

• Het geeft lagere CRP waardes 

 

•  Mechanisme>  Glutomaat uit ischemisch neuron activeert NMDA receptor… 
heeft een rol bij Celdood 

• In de Ketamine groep zie je minder delier. 

• Het geeft minder hypotensie, en minder behoefte aan vasopressie  



PSYCHEDELISCHE EFFECTEN  
(ZELFS IN LAGE DOSERINGEN MOGELIJK!) 

• Staken van Ketamine in 5% van de gevallen 
noodzakelijk 
 

• Visuele en auditore hallucinaties 
• Angst en paniekaanvallen 
• Depersonalisatie / de realisatie 
• Katonie 
• Geheugenstoornissen 

 
• Beschermend effect: GABA-erge medicatie zoals Clonidine, dexdor 

en benzodiazepine  
 

• katalepsie of katatonie, open ogen, nystagmus en intacte reflexen( 
ogen/licht/slik) en verhoogde spiertonus, die ontstaat door het 
verbreken van neuronale netwerken tussen neocortex-thalamus en 
het limbische systeem 



STATUS ASTMATICUS 

• Bronchodilatatie door Ketamine 
1. Lokale NMDA recept blokkade=> afname oedeem/constrictie 

2. Afname lokaal NO (mediator voor constrictie) 

3. Afname van inflammatie 

4. Toename lokaal nor-epinefrine spiegel 

5. Antagonisme muscarine receptoren 

 

6. Evidence is niet hard bij volw, maar het is te overwegen 



BEHANDELING BIJ DEPRESSIE 

• Onderzoek bij therapieresistente 
depressie 

1. In enkele uren effectief, en duurt 1 week 

2. Slechts bij 50% effect 

 

 

3. Toegeschreven aan toename van synaptische activiteit in 
prefrontale cortex via nicotinerge acetylcholine receptor 
en secundaire eiwit mTOR 



AANBEVELING PIJNBESTRIJDING 
 



CONTRA INDICATIE VAN KETAMINE 

• Absolute Contra-indicatie= Psychose in het 
verleden en/of Schizofrenie 
 

• Relatieve contraindicatie; 
1. Coronairlijden / ischemische hartziekte 

2. Pre-eclampsie bij zwangereren 

3. Shock 

4. Pulmonale HT 

5. Trauma capitis / hersenoedeem / intracraniële RIP 

6. Bekende leverfunctiestoornis 

7. Allergie voor ketamine 

 



TAKE HOME MESSAGE 
• S- Ketamine wordt heden ten dage voornamelijk als additief analgeticum 

gebruikt Zeer belangrijk in de multimodale pijnbehandeling 

 

 

1) Anti-hyperalgesie; Ketamine heeft daar een belangrijke rol in 

2) Reductie in opioïde consumptie 

3) Vermindering bijwerkingen opioïden 

4) Prima alternatief voor opioïde resistente postoperatieve pijn 

5) Voornaamste bijwerking is; psychedelische bijwerking 

6) Goed te gebruiken op IC/ en 24 uurs verkoever 

7) Anti inflammatoire werking, goed te gebruiken bij Sepsis 

8) Experimenteel, bij de behandeling van therapie resistente depressie 

 

 

 

 



VRAGEN ?? 



BRONNEN 

• De wonderlijke opstanding van Ketamine, NTVA volume 20, 2008. 

 

• Ketamine in 20 vragen, NTVA volume 27, 2014. 

 

• Ketamine, A&I nummer 1, 2015. 

 

• NVA richtlijn postoperatieve pijn 2013 

 

• Website Jellinek 

 

• editie 1, 2017 / ui tgaansdrugs A&I  

 

• The Experts Opinion  (App via Eurocept) 

 

• Eigen ervaringen 

800.00.67-25jun2015 

https://www.a-en-i.nl/tijdschrift/editie/t/editie-1-2017-5
https://www.a-en-i.nl/tijdschrift/editie/artikel/t/uitgaansdrugs


VRAGEN 

800.00.67-25jun2015 



OPBOUW NMDA RECEPTOR  
 


