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Algemeen 
 

Baclofen is een centraal werkend lipofiel derivaat van gamma-aminoboterzuur (GABA) met een 
agonistische werking op de GABAb receptor. Baclofen is onder andere geregistreerd als 
spierrelaxans bij de behandeling van multipele sclerose (MS) en amyotrofische laterale sclerose 
(ALS) waarbij de spierspasmen van spinale of cerebrale oorsprong zijn.1,2 Baclofen heeft een 
dempend effect op de activiteit van de afferente mono-en polysynaptische banen via GABAb 
receptor stimulatie. Het heeft geen invloed op de neuromusculaire prikkeloverdracht. Naast 
een antispastisch effect heeft baclofen ook een anti-nociceptief effect.3 
Baclofen wordt steeds vaker toegepast bij nieuwe off-label indicaties zoals alcohol- en GHB-
afhankelijkheid waarbij baclofen de kans op een terugval doet verminderen door het 
zogenoemde anti-craving effect en anti-reward effect.4,5,6,7 
 
  
Preparaten:  
 

Baclofen tablet 10 of 25 mg (diverse fabrikanten)8 
Lioresal tablet 5 of 10 mg (Novartis Pharma Bv)8 
Lioresal Intrathecaal, oplossing voor injectie of infusie (0,05 mg/ml, 10 mg/20ml, 10 mg/5ml)9 
Gablofen oplossing voor injectie / infusie (0,05 mg/ml, 0,5 mg/ml, 1 mg/ml, 2 mg/ml)10 
 
 
Synoniemen 
 
 
Toxische dosis 
 

Toxische effecten kunnen al worden verwacht vanaf een dosis van 150 mg per dag.11 Bij inname 
van 200 mg baclofen werden een diep comateuze toestand en respiratoire insufficiëntie 
gezien.12  Bij inname van 700 mg werden rusteloosheid, braken en vervolgens 
bewustzijnsverlies gezien. 3 uur na ingestie van de baclofen werd een serumconcentratie van 
8,2 mg/L gemeten.13 Bij inname van mogelijk 2250 mg baclofen werden een diep comateuze 
toestand en insulten gezien.2 Bij een blootstelling van acht patiënten aan een dosis tussen de 
170-525 mg baclofen ontwikkelde vier patiënten insulten en was er een mediane EMV-score van 
5.14 Een fatale afloop na inname van een onbekende hoeveelheid baclofen is gerapporteerd.15 
Een andere fatale afloop na inname van een onbekende hoeveelheid van baclofen is 
beschreven. Hierbij zijn concentraties baclofen gemeten van 14,8 mg/L en 7,7 mg/L.16 Bij 
inname van 300 mg baclofen werd agitatie waargenomen waarop bewusteloosheid volgde.17 
Verscheidene case reports laten zien dat er geen verband is tussen de serumconcentraties 
baclofen en de depressie van het centraal zenuwstelsel (CZS). Het coma houdt vaak langere 
tijd aan door de vertraagde eliminatie uit het CZS ten opzichte van de eliminatie uit het 
serum. Hierdoor kunnen de spiegels van baclofen al wel genormaliseerd zijn terwijl er nog 
sprake is van een comateuze toestand18. 
 
Kinetiek 
 
Absorptie 

Baclofen wordt snel en vrijwel volledig geabsorbeerd vanuit het maagdarmkanaal. De 
biologische beschikbaarheid bedraagt 100%.12 Voedsel heeft geen invloed op de absorptie en 
biologische beschikbaarheid van baclofen. 18 Bij een toxische dosering is er mogelijk een 
vertraagde en verminderde absorptie van baclofen.20  
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Vd 

Het verdelingsvolume van baclofen bedraagt circa 0,8 L/kg. Bij een toxische dosering is het 
mogelijk dat het verdelingsvolume toeneemt .22 
 
 
eiwitbinding   

De plasma-eiwitbinding bedraagt ongeveer 30%.20 

 
 
eliminatie  

Baclofen wordt voor 85% renaal uitgescheiden via glomerulaire filtratie en tubulaire secretie en 
ongeveer 15% via de feces.20,23 
 
Halfwaardetijd 

De halfwaardetijd van baclofen bij therapeutische dosering ligt tussen de 2-6 uur (gemiddeld 
3,5 uur) in plasma en 2-5 uur in de cerebrospinale vloeistof (CSV).24,25,26 De halfwaardetijd van 
baclofen bij overdosering kan aanzienlijk toenemen tot wel 34,5 uur.27 Daarnaast kan bij 
nierfalen de halfwaardetijd ook toenemen. Een case report beschrijft een patiënt met 
eindstadium nierfalen en een dagelijkse orale dosering van 135 mg baclofen waarbij een 
halfwaardetijd van 15,5 uur is gemeten.23 
 
 
Klinisch beeld 
 

Een intoxicatie met baclofen wordt gekenmerkt door een depressie van het CZS.28 Symptomen 
die binnen 2-6 uur na inname van de baclofen op kunnen treden zijn bewustzijnsdaling, 
lethargie, bradycardie en ademhalingsdepressie. Vervolgens kunnen de volgende symptomen 
optreden: verwardheid, insulten, hypothermie, hypotonie, geleidingsstoornissen, 
myoclonieëen, miosis, braken en diarree. Na enkele dagen kan de bradycardie omslaan naar 
een tachycardie en kan de hypotensie worden opgevolgd door een hypertensie. De grote 
verscheidenheid van symptomen en het niet kunnen detecteren met een standaard 
drugsscreening kan het diagnosticeren van een baclofen intoxicatie lastig maken. 2, 14, 29 

 

Er wordt een onderscheid gemaakt in het optreden van symptomen bij een acute intoxicatie en 
bij een chronische intoxicatie. Bij een acute intoxicatie treden vooral symptomen op als een 
verminderd bewustzijnsniveau, autonome afwijkingen en neuromusculaire- en respiratoire 
depressie. Bij een chronische intoxicatie staan hallucinaties, een verminderd geheugen en een 
acute manie meer op de voorgrond.30 

De symptomen van een baclofen intoxicatie na intrathecale toediening zijn van dezelfde aard. 
Echter treden deze symptomen al op binnen enkele minuten na toediening terwijl na orale 
inname pas 2-6 uur na inname van de baclofen de symptomen optreden.26, 31 
Daarnaast is het voor het beloop van de intoxicatie ook belangrijk rekening te houden met 
eventuele co-ingestie. Door het gebruik van andere middelen kan de depressie van het CZS  
mogelijk langer aanhouden. Na ingestie van 850 mg baclofen duurde het maar liefst 30 uur 
voordat de EMV-score verbeterde terwijl de spiegels al 11 uur na inname onder de toxische 
waarde was gedaald. Dit is te wijten aan de vertraagde eliminatie uit het CZS maar ook 
mogelijk te wijten aan co-ingestie van een grote hoeveelheid alcohol en heroine.18 Daarnaast 
kan het toepassen van sedatie met bijvoorbeeld midazolam en fentanyl de bewustzijnsdaling 
ook mogelijk verlengen.2 
Tot slot is het belangrijk om de baclofen weer tijdig te herstarten. Indien een patiënt 
chronisch baclofen gebruikt en een overdosering baclofen heeft doorgemaakt, kunnen de 
daaropvolgende onttrekkingsverschijnselen ernstige gevolgen met zich mee brengen. Indien de 
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patiënt de eerste tekenen van onrust vertoont of indien de baclofen concentraties zijn hersteld 
dient de baclofen herstart te worden om een onttrekkingssyndroom te voorkomen.32 

 
 
 
Differentiaaldiagnose 
 
Toxicologisch: 

• GHB-intoxicatie 
o Doordat baclofen steeds vaker off-label wordt toegepast bij GHB-afhankelijkheid is het 

noodzakelijk dat voorzichtigheid is geboden bij het stellen van de diagnose indien een 

comateuze patiënt met verslavingsproblematiek wordt gezien. Een baclofen intoxicatie 

en een GHB-intoxicatie kunnen beide dezelfde klinische symptomen induceren: 

respiratoire depressie, bradycardie en comateuze toestand.18 

o Alcohol, benzodiazipines 
 
Overige:  

• Hersendood 

o Een baclofen intoxicatie moet niet worden verward met hersendood. In de literatuur zijn 

verschillende case reports beschreven waarbij patiënten onterecht gediagnosticeerd 

werden met hersendood door het langdurig bestaan van een coma.33 

 
 
 
Bloedspiegelbepaling 
 
Kwantitatief 
Medium 

Bloed/liquor in stolbuis (4 ml) of liquorbuis34   
Methode 

LC-MS/MS  
Duur 
Onbekend  
ther. Waarden 

• Therapeutisch: 0,08-0,4 mg/L (eventueel tot 0,6 mg/L)2,34  

toxische waarden  

• Toxisch: >1,1 mg/L 

 
 
Overige diagnostiek 

- Nierfunctie, bloedgas analyse, alcohol,  
 
Therapie 
 
1. Absorptievermindering 

 Toediening van actieve kool of maagspoeling ter vermindering van de systemische 
baclofen wordt veel toegepast. Deze toepassing is zinvol tot één uur na inname van de 
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baclofen. Er wordt niet geadviseerd om de patiënt te laten braken vanwege het risico van 
ademhalingsdepressie.2,14,29,36,37 
 
2.  Eliminatieversnelling 

Hemodialyse heeft in het geval bij  nierfalen een belangrijke plaats bij de behandeling van een 

baclofen intoxicatie. De plaats van hemodialyse bij de behandeling van een baclofen intoxicatie is 

bij een normale nierfunctie nog niet duidelijk gedefinieerd en lijkt beperkt, hoewel erin casuistiek 

een positief effect beschreven is. 2,20,23,38,39 

 
 
 
3. Symptoombestrijding 

• Ademhalingsdepressie: Intubatie en mechanische beademing2,12,13,15,29,30,36 

• Bradycardie: toediening atropine bolus2,12,29 

• Hypotensie: toediening natriumchloride of catecholamine (noradrenaline, dopamine)2,12,29,36 

• Convulsies: toediening benzodiazepines2,12,29 

 

4. Overig 

Therapie bij acute intrathecale intoxicatie  

Absorptievermindering 
Bij een acute intoxicatie bij intrathecale toediening dient de intrathecale pomp direct 
stopgezet te worden en resten baclofen dienen zo spoedig mogelijk uit de pomp te worden 
verwijderd.26,31 

Eliminatieversnelling 

Geneesmiddel Toepassing Dosering Bijzonderheden 

Actieve kool41 Vermindering 
systemische absorptie  

>12 jaar: 50-100g 
 
4-11 jaar: 25 g 
 
<4 jaar: 12.5 g 

Evt. Om de 4-6 uur 
20g 

Diazepam42 Insulten Volwassene: 0.15-
0.25 mg/kg iv 
 
Kind: 0.1-1.0 mg/kg 
iv 

Zo nodig na 10-15 
min. herhalen 

Atropine43 Bradycardie Volwassene: 0.5 mg 
 
Kind: 0.02 mg/kg 
eenmalig, max. 0.5 
mg/dosis, max. 1 
mg/dag 

Zo nodig om de 2-5 
min herhalen. Max. 2 
mg totaal 

Dopamine44 Hypotensie 10-20 µg 
/kg/min 

 

Noradrenaline45 Hypotensie Begin: 3-14 µg /min 

Onderhoud: 2-4 µg 

/min 
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• Onttrekking van 30 ml CSV (cerebrospinale vloeistof) lumbale punctie (ruggenmergpunctie of een 

katheter).26,31 

Symptoombestrijding 
De symptoombestrijding is gelijk aan de symptoombestrijding als bij een intoxicatie als gevolge 
van orale inname van baclofen.   
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