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Vergiftigingen door geneesmiddelen
Dr. W. Lameijer, ziekenhuisapotheker
Geneesmiddelen zijn bedoeld om liefst
tot genezing van een ziekte te worden
toegepast en desnoods tot vermindering
van de lasten van een kwaal bij te dragen.
Helaas geeft een teveel van dezelfde
medicijn kans op ongewenste
verschijnselen. Men spreekt dan van een
geneesmiddelvergiftiging ofwel een
geneesmiddelintoxicatie. De eigenschap
om tot vergif te kunnen dienen is niet
voorbehouden aan geneesmiddelen
alleen. Immers, een vergif is een stof die
in voldoende hoeveelheid schade aan een
levend organisme kan berokkenen en
eventueel de dood ervan kan
veroorzaken.
Hoeveelheid
Zeer treffend is dit omstreeks 1500 al onder
woorden gebracht door de Zwitserse
artsParacelsus (1493 - 1541): "Alle stoffen
zijn vergif; alleen de hoeveelheid ervan
maakt of het ook als vergif zal werken!"ln
het rijtje van giftige stoffen kunnen dus ook
zuurstof en water worden geplaatst!
Teveel zuurstof vernietigt het oppervlak van
de longblaasjes zodat de gaswisseling in de
longen niet meer mogelijk wordt en de
patiënt stikt.
Teveel water drinken geeft oedemen (zwellingen) van vele organen waardoor de dood
door hersen- en longoedemen intreedt. Hoe
diep ging die uitspraak van Paracelsus 500
jaar geleden al!
De wetenschap die zich met vergiften bezighoudt wordt toxicologie genoemd: de leer
van de eigenschap der
vergiften.
Geschiedenis van de
toxicologie
Er zijn op grond van de
eigenschappen
van
een vergif dus redenen
om de "appel van Eva"
als het oudste bekende
vergif aan te duiden.
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gevlekte scheerling

Uit Egyptische geschriften van circa 1500 v.
Chr. blijkt al dat er informatie werd vastgelegd over eigenschappen van bepaalde vergiftige planten en o.a. over elementen zoals
koper, lood en antimoon. Beroemde vergiftigingen in de oudheid zijn o.a. die van de
Griekse wijsgeer Socrates die in 339 v. Chr.
de gifbeker moest leegdrinken. Uit de letterlijk minutieuze beschrijving van zijn stervensproces kon men eeuwen later afleiden
dat hij het sap van de gevlekte scheerling
moet hebben gedronken. Ongeveer 300 jaar
later benam Cleopatra zich het leven door
een adder bewust in haarzelf te laten bijten.
Ook in het Romeinse Rijk waren vergiften
vaak van groot politiek (en economisch)
belang om mededingers/tegenstanders uit
te schakelen. De Griekse arts Dioscorides,
verbonden aan het hof van keizer Nero, classificeerde als eerste vergiften met behulp
van beschrijvingen en tekeningen. Dit standaardwerk hield meer dan 16 eeuwen zijn
functie!
Socrates
3

Met name arsenicum (beter: arseentrioxide
oftewel rattenkruit) is eeuwenlang toegepast
om macht en/of kapitaal te vergroten. In het
middeleeuwse Italië bedienden met name
de Borgia's zich er op ruime schaal van.
Maar Paus Alexander VI overleed na het per
ongeluk drinken van zijn eigen vergiftigde
wijn welke voor een bezoekende kardinaal
bestemd was!
In datzelfde land leefde er wat later een
dame van goede stand, Toffana, die een vereniging van vrouwen leidde, die in de kunst
van het vergiftigen werden ingewijd. Het
vergif werd bekend onder namen als Acqua
Toffana, Acquetti di Napoli en Manna van de
Heilige Nicolaas van Bari. (In de werken over
onze Sinterklaas is deze bezoedeling van zijn
naam niet door mij gevonden!). De meestal
jonge en welgestelde clubdames werden
hierdoor zeer snel jonge, welgestelde,
begeerde weduwen. Naar verluid maakten
ze ongeveer 600 slachtoffers waaronder de
Pausen Pius III en Clemens XIV.
Andere namen voor het arsenicum laten
minder te raden over de toepassing:
"Altsitzerpulver" (om ouden van dagen kwijt
te raken) en "Poudre a succession" ("erfenispoeder"). Ook in ons land was een professionele gifmengster bezig. Omstreeks 1880
leefde in Leiden een zekere Marie van der
Linden die bij zieke verwanten en buren
regelmatig oppaste en pannetjes eten
bracht. Dat gaf haar de erenaam "Goeie
Mie". Op vele van die zieken had zij echter
bij het "dooienfonds" verzekeringen afgesloten en op deze wijze kon zij doorgaan met
haar toxische activiteiten. In 1885 werd zij
veroordeeld tot levenslang op grond van 4
bewezen moorden. In totaal had zij waarschijnlijk 102 personen vergiftigd; daarvan
waren er 27 overleden en bleven 45 chronisch ziek.
Vanwege de sterk verbeterde opsporingsmethoden van arseen ging het daarna snel
bergafwaarts met het gebruik van deze stof
voor misdadige doeleinden.
Hoe vaak in Nederland vergiftigingen?
Een aanwijzing hiervoor geeft het verslag
van het NVIC (Nationaal Vergiftigingen
Informatie Centrum) te Bilthoven. Daarin
wordt o.a. het aantal verzoeken om informatie over vergiftigingen in de meest ruime zin
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en al dan niet per ongeluk vermeld. Daarbij
wordt ook gerubriceerd naar het soort vergif
(geneesmiddel, genotmiddel, plantendelen,
doe-het-zelf-middelen e.d.)
In 1990 werden in totaal 19828 vragen hierover gesteld aan het centrum. Op geneesmiddelen hadden 7409 verzoeken (ca. 37%
van het totaal) betrekking. We mogen er echter van uitgaan dat er in werkelijkheid veel
meer vergiftigingen voorkomen omdat artsen al zoveel kennis van de behandeling van
" g e w o n e " intoxicaties hebben dat het NVIC
hiervoor
niet
meer
opgebeld
wordt.
Deskundigen schatten dat bij ongeveer de
helft van alle vergiftigingen geneesmiddelen
zijn betrokken!
Oorzaken van v e r g i f t i g i n g e n .
Globaal kunnen we deze in drie categorieën
onderverdelen.
1. Gifmoorden (homicide).
In de jaren 1975 t/m 1984 werden er 14 als
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