
 
 

Fenobarbital 
 

Algemeen 

Therapeutische groep Anti-epileptica 

Merknaam  

Bepalingsfrequentie  Twee keer per week: dinsdag en donderdag 

 CITO en buiten openingstijden: alleen na overleg tussen 
arts en apotheker 

CTG-code 072841 

Analysemethode LC-MS/MS 

Opmerking  

  

Aanvraag specificaties  

Materiaal Plasma  (EDTA-buis, Labcode: BVEAJ) 

Minimum hoeveelheid  1 ml 

Afname tijd 8.00 uur (dalspiegel, vlak voor de volgende gift) 

Bewaring: 4oC Verzending: kamertemp. 

  

Referentiewaarden 
(milligram/L) Therapeutisch Toxisch 

Fenobarbital 10 - 40 > 60 

  

Achtergrond informatie 

 Bepaling wordt geadviseerd in de volgende situaties:  

- Initieel: Steady state plasmaspiegels na 2 – 3 weken, 

- Informatie over therapietrouw, 

- Als beoogde effect uitblijft/toename aanvalsfrequentie,  

- Bij onacceptabele/toenemende bijwerkingen, 

- Na dosiswijziging, 

- Bij geneesmiddelinteracties (m.n. enzym-remming/inductie),  

- Bij diarree (langer dan 48 uur),  

- Bij leverfunctiestoornissen, 

- Bij zwangerschap kunnen de spiegels verlaagd zijn.  

 Bij langdurig gebruik kan door gewenning een hogere concentratie zonder bijwerkingen 
verdragen worden. 

 Circa 50% van de patiënten vertoont positief effect bij spiegel van ±20mg/L. 

 Ongeveer 20% wordt door CYP2C9 omgezet in het inactieve p-hydroxyfenobarbital en 30% 



wordt omgezet in het N-glucoside. 

 Fenobarbital induceert CYP3A4 en CYP2C9 en glucuronyltransferase. Het enzyminducerend 
effect is na enkele dagen merkbaar maar ka na staken tot enkele weken aanhouden. 
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• 13-05-21 Update conform BL - APO 10-14 Model TDM monografie 

•            02-11-2021 Bepalingsfrequentie aangepast naar twee keer per week : dinsdag en 
donderdag 
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