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Roken van tabak leidt tot inductie van het enzym 
cytochroom-P450 type 1A2 (CYP1A2). Binnen de 
psychiatrie is dit enzym vooral bekend vanwege de 

metabolisatie van het antipsychoticum clozapine. 
CYP1A2 is echter ook betrokken bij de afbraak van meer 
generalistisch gebruikte medicatie, zoals naproxen en 
theofylline.1 Sinds 2011 is de e-sigaret een populair alter-
natief voor de normale sigaret. Omdat een e-sigaret geen 
inductie geeft van CYP1A2, is het belangrijk dat artsen 
geïnformeerd zijn over het rookgedrag hun patiënten. Dit 
illustreren we aan de hand van een casus.

Ziektegeschiedenis

Patiënt A, een 34-jarige man met schizofrenie, bezocht 
de polikliniek Psychiatrie van een ggz-instelling omdat 
hij last had van hallucinaties. Hij had het idee dat mensen 
hun tong naar hem uitstaken en dat mensen over hem 
praatten. Daarnaast had hij een prikkend gevoel in zijn 
gezicht.
Patiënt was al langer onder behandeling van een psychia-
ter. Na zijn middelbare school was hij begonnen bij de 
luchtmacht, waar hij op zijn 19e last kreeg van impera-
tieve hallucinaties en achtervolgingswanen. Hij werd 
gediagnosticeerd met schizofrenie van het paranoïde 
type, waarna een periode volgde van problemen met 
medicatietrouw, misbruik en verslaving aan verschil-
lende soorten soft- en harddrugs.
Vanwege de huidige hallucinaties behandelden we patiënt 

 Achtergrond Het c y tochroom-P450 type 1A2 (CYP1A2) is verantwoordelijk voor de af braak van diverse 
geneesmiddelen, waaronder het antipsychoticum clozapine. Roken van sigaretten geef t 
induc tie van CYP1A2. Hierdoor hebben patiënten die tabak roken een hogere dosering van 
het geneesmiddel nodig.

 cAsus Bij een 34-jarige man werd de dosering clozapine gewijzigd vanwege het vermoeden op een 
ac tieve psychose. De serumconcentratie clozapine veranderde echter niet op de ver wachte 
wijze. Het bleek dat patiënt tijdens de doseringswijziging was overgestapt van normale 
sigaretten op het gebruik van e-sigaretten en ver volgens weer was begonnen met het 
roken van sigaretten. Dit vormde een aannemelijke verklaring voor de waargenomen cloza-
pineconcentraties.

 conclusie Bij een overstap van het roken van normale sigaretten naar e-sigaretten valt de induc tie van 
het CYP1A2-enzym weg. Zo’n overgang kan leiden tot een sterke, ongewenste verhoging 
van de geneesmiddelconcentraties. Hierop moeten ar tsen aler t zijn bij het voorschrijven 
van geneesmiddelen die afgebroken worden door CYP1A2 en een beperkte therapeutische 
breedte hebben.
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met een maandelijkse injectie paliperidon 150 mg (een aty-
pisch antipsychoticum) en additioneel clozapine 150 mg  
1 dd oraal. Patiënt gebruikte geen andere medicatie die de 
activiteit van het CYP1A2-enzym zou kunnen beïnvloeden.
Naast de blijvende psychotische symptomen was patiënt 
ook suf en had hij moeite om zijn bed uit te komen. Als 
werkdiagnose duidden we beide symptomen als passend 
bij een actieve psychose. Hierop verhoogden we de dose-
ring clozapine (tabel). Patiënt rookte in deze periode 
10-15 sigaretten per dag.
Bij het volgende polibezoek, 3 weken later, gaf patiënt aan 
dat hij nog steeds suf was en dat hij vooral ’s morgens veel 
moeite had om uit bed te komen. Omdat de verhoogde 
dosis clozapine geen effect had op de psychotische symp-
tomen, en omdat patiënt suf bleef, verlaagden we weer de 
dosering clozapine.
Na 2 weken bleek dat de serumconcentratie clozapine 
verhoogd was, ondanks de verlaagde dosering. Patiënt 

vertelde dat hij in de periode na de dosisverlaging was 
gestopt met het roken van normale sigaretten en in plaats 
daarvan een e-sigaret gebruikte. Tijdens dit polibezoek 
na de verlaging van de dosis clozapine bleek de ervaren 
sufheid niet minder. Daarom besloten we opnieuw de 
clozapineconcentratie te bepalen. Patiënt rookte nu weer 
zo’n 5 of meer sigaretten per dag en gebruikte de e-sigaret 
de hele dag door. De serumconcentratie clozapine was bij 
een gelijke dosering flink gedaald (zie tabel).
Door de herhaaldelijke bepalingen van de serumconcen-
tratie clozapine konden we goed objectiveren dat de suf-
heid van patiënt geen verband hield met de clozapine-
concentratie. We duidden de sufheid als een mogelijk 
negatief symptoom en kozen ervoor de dosering cloza-
pine te stabiliseren op 100 mg 1 dd.

Beschouwing

Het onverwachte beloop van de clozapineconcentratie bij 
patiënt A maakte ons erop attent dat bij patiënten die 
medicatie gebruiken die door CYP1A2 wordt gemetabo-
liseerd, het noodzakelijk is om naast de ingenomen doses 
ook andere factoren uit te vragen die de activiteit van 
CYP1A2 kunnen beïnvloeden, zoals koorts, bepaalde 
voedingsmiddelen (broccoli) en het rookgedrag.1 Dit is 
van belang voor het voorkómen van zowel onderbehan-
deling als een overdosering. Vanwege het onverwachte 
concentratiebeloop van clozapine vroegen we patiënt A 
naar veranderingen in het rookgedrag. Deze veranderin-
gen vormden een aannemelijke verklaring voor de merk-
waardige geneesmiddelconcentraties.
Bij patiënt A leidde de overstap naar een e-sigaret niet tot 
een potentieel toxische clozapineconcentratie, omdat hij 
clozapine als additionele behandeling kreeg bij zijn depot-
medicatie. Daardoor was hij ingesteld op een relatief lage 

tABel Dosering en serumconcentraties van clozapine, en rookgedrag van patiënt A

tijdstip in weken dosering clozapine in mg per dag serumconcentratie clozapine in μg/l*† rookgedrag‡

0 150 10-15 

1 200 10-15

3 200 347 10-15 

4 100 e-sigaret

5 100 376 e-sigaret

8 100  91 ≥ 5 en e-sigaret

 * 12-uursspiegel in ‘steady state’.

† Het therapeutisch venster bij monotherapie met clozapine is 350-700 μg/l.2 Het gaat bij patiënt A echter om additietherapie waarvoor geen duidelijke 

serumspiergelgrenzen beschikbaar zijn.

‡ uitgedrukt als aantal normale sigaretten/dag, tenzij anders aangegeven. 

▼   leerpunten  ▼

•	 Het	roken	van	tabak	en	shag	leidt	tot	inductie	van	het	
leverenzym	CYP1A2.

•	 CYP1A2	is	verantwoordelijk	voor	de	afbraak	van	onder	
andere	clozapine,	theofylline	en	naproxen.

•	 Het	roken	van	een	e-sigaret	leidt	niet	tot	inductie	van	
CYP1A2,	waardoor	het	overstappen	van	tabak	op	  
e-sigaretten	kan	leiden	tot	gevaarlijk	verhoogde	
geneesmiddelconcentraties.

•	 Voor	een	juist	medicatiegebruik	is	het	niet	alleen	van	
belang	om	te	weten	of	patiënten	roken,	maar	ook	wat	en	
hoe	zij	roken.
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dosis. Als patiënt A echter monotherapie met clozapine 
had ontvangen, had de verandering van rookgewoonte wel 
tot een toxische concentratie kunnen leiden.
Een verhoogde serumconcentratie clozapine kan nade-
lige gevolgen hebben, zoals sedatie, duizeligheid, deli-
rium, coördinatiestoornissen en gastro-intestinale hypo-
motiliteit die eventueel tot een ileus kan leiden.3De 
mortaliteit van een overdosering wordt geschat op 12%.4 
Onafhankelijk van de dosis hebben patiënten met name 
bij aanvang van een behandeling met clozapine een risico 
op agranulocytose.

Roken	en	Het	CYP1A2-sYsteem
Maximale inductie van het CYP1A2-metabolisme vindt 
plaats bij het roken van 7 tot 12 sigaretten per dag. Induc-
tie van CYP1A2 door tabak ontstaat door binding van de 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) uit 
tabaksrook aan de aryl-koolwaterstof-receptor. Hierdoor 
neemt de transcriptionele activatie van het CYP1A2-gen 
toe, wat resulteert in een toename van de capaciteit van 
de lever om substraten als PAK’s af te breken. Naast de 
PAK’s zou ook nicotine inductie kunnen veroorzaken, 
maar uit onderzoek blijkt dat humaan CYP1A2 niet beïn-
vloed wordt door nicotine.5

Bij personen die tabak roken zijn serumconcentraties van 
CYP1A2-gemetaboliseerde medicatie 40-50% lager dan 
bij niet-rokers. Voor deze medicatie geldt dus dat de dosis 
die gegeven moet worden om een vergelijkbaar effect te 
krijgen veelal hoger is bij rokers dan bij niet-rokers.6 Deze 
CYP1A2-gemetaboliseerde medicamenten zijn onder 
andere te vinden in de Flockhart-tabel.1

In tegenstelling tot normale sigaretten worden e-sigaret-
ten niet aangestoken. Hierdoor inhaleren gebruikers van 
e-sigaretten geen verbrandingsproducten van tabak, 
zoals teer en koolmonoxide.7 Net als bij normale sigaret-
ten kan de hoeveelheid nicotine in de vloeistof van een 
e-sigaret sterk variëren.8 Nicotine-vervangende produc-

ten, zoals e-sigaretten, veroorzaken echter geen inductie 
van CYP1A2 zoals tabaksrook wel doet.5,6

CYP-enzymen zijn behalve in de lever ook cerebraal 
actief. Vooral voor psychofarmaca kan deze cerebrale 
CYP-activiteit van belang zijn, met name voor het optre-
den van bijwerkingen. Ook voor cerebraal CYP1A2 wordt 
aangenomen dat dit enzym niet geïnduceerd wordt door 
nicotine of alcohol. Bij andere CYP-enzymen, bijvoor-
beeld CYP2D6, wordt wel inductie verondersteld.9

conclusie

Het is belangrijk om te weten of, wat en hoe een patiënt 
rookt. Het roken van sigaretten en shag leidt tot inductie 
van CYP1A2, wat de serumconcentraties verlaagt van 
onder andere naproxen, theofylline en clozapine. Deze 
inductie valt weg wanneer een patiënt overstapt van het 
roken van normale sigaretten op het gebruik van een 
e-sigaret. Dat kan leiden tot een verhoogde geneesmid-
delconcentratie van medicatie die door CYP1A2 wordt 
gemetaboliseerd.
Voor diverse geneesmiddelen is de medicijnconcentratie 
niet van belang voor het therapeutische effect, maar voor 
sommige geneesmiddelen gelden nauwe therapeutische 
grenzen. Wanneer patiënten die tabak roken een derge-
lijk geneesmiddel gebruiken, bijvoorbeeld clozapine, en 
ofwel overstappen op e-sigaretten ofwel stoppen of min-
deren met het roken van tabak, is het aan te bevelen om 
de medicijnconcentraties te controleren.
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