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RISICO’S EN BATEN VAN HET GEBRUIK VAN PARACETAMOL 
BIJ GEZELSCHAPSDIEREN 

Paracetamol bezit antipyretische en analgetische eigenschappen. In tegenstelling tot 
de salicylaten bezit paracetamol geen anti-inflammatoire eigenschappen en is het niet 
toxisch voor de gastro-duodenale mucosae. Op de markt zijn talrijke humane 
specialiteiten aanwezig die deze molecule bevatten en die zonder voorschrift kunnen 
worden bekomen. 
Wanneer deze stof bij de hond wordt gebruikt dient men rekening te houden met het 
risico op toxische effecten. Bij de kat is het gebruik van paracetamol absoluut 
verboden. Ondanks deze waarschuwingen worden vaak gevallen van intoxicaties, 
dikwijls met dodelijke afloop, opgetekend. Meestal zijn ze een gevolg van een 
medicatie die de eigenaar op eigen initiatief uitvoerde. Een snelle en gepaste 
behandeling kan het dier redden. 
In dit artikel  zullen de bron, het metabolisme, de mechanismen van de toxische 
werking van paracetamol alsook de symptomen en de behandeling van een 
paracetamolintoxicatie besproken worden. 

Metabolisme en toxiciteit 
Het grootste deel van paracetamol wordt binnen de 60 minuten na inname ter hoogte 
van de dunne darm geresorbeerd. De absorptie kan met meerdere uren vertraagd 
worden door een vertraagde maaglediging of na inname van een maaltijd rijk aan 
koolhydraten. 
Als analgeticum kan paracetamol bij de hond oraal gebruikt worden bij een dosis van 
10 mg/kg 1 of 2 x per dag. De duur van de behandeling moet beperkt blijven tot 
enkele dagen. Intoxicatie wordt meestal pas gezien wanneer de dagelijkse dosis van 
100 mg/kg wordt overschreden. Bij zulke dosissen treden er hepatotoxische 
symptomen op. Bij een dosis van 200 mg/kg ontstaat methemoglobinemie. 
Bijwerkingen zoals misselijkheid en apathie zijn mogelijk. 
Op dit ogenblik is het gebruik van paracetamol bij de kat absoluut tegenaangewezen 
omdat de posologie niet gekend is en extrapolaties van de dosis van andere 
diersoorten naar de kat tot fatale intoxicaties kunnen leiden. De toxiciteit wordt bij 
deze diersoort verklaard door de afwezigheid van glucuronyltransferase dat 
noodzakelijk is voor de metabolisatie van paracetamol in inactieve metabolieten. De 
gevoeligheid van hemoglobine van de kat aan oxyderende stress verhoogt eveneens 
het risico. Symptomen van intoxicatie worden reeds beschreven na inname van een 
dagelijkse dosis van 10 mg/kg. Toxiciteit kan, naargelang de opgenomen dosis, de 
duur van de behandeling en de gevoeligheid van het individu, optreden na een 
éénmalige of na herhaalde toedieningen. De dosissen die worden voorgesteld, werden 
afgeleid van deze bij de hond en werden nooit in klinische studies onderzocht. 
Paracetamol wordt uitgescheiden onder vorm van glucuronide en sulfaatconjugaten. 
Een klein gedeelte wordt door cytochroom P450 gemetaboliseerd tot het toxische N-
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acethyl-p-benzoquinoneimine (NAPQI). Deze stof wordt geïnactiveerd door 
glutathion (GSH). 
Verzadiging van metabolisatiewegen (glucuron-, sulfaatconjugatie) door bijvoorbeeld 
een overdosis, het ontbreken van een bepaalde metabolisatieweg (afwezigheid van 
glucuronyltransferase bij de kat) en een gebrek of uitputting van de GSH-reserves 
kunnen leiden tot de binding van NAPQI met de leverproteïnen en necrose van de 
hepatocyten veroorzaken (zie figuur 1). 
De GSH-reserves verantwoordelijk voor de omvorming van methemoglobine in 
hemoglobine, worden uitgeput wat leidt tot oxidatieve stress. Paracetamolintoxicatie 
leidt tot de vorming van methemoglobine, lichaampjes van Heinz en denaturalisatie 
van de erythrocytaire membraan. Door het uitputten van de GSH-voorraad en het 
beperken van de eliminatie van haar metabolieten, versterkt paracetamol haar eigen 
toxiciteit   

Fig 1 : Metabolisatie van paracetamol 

 

 



Symptomen 
Symptomen bij de kat, die reeds na 2 tot 4 uur na de opname verschijnen, zijn een 
gevolg van het ontstaan van methemoglobine. Dit in tegenstelling met de intoxicatie 
bij de hond waar de eerste symptomen eerder een gevolg zullen zijn van de 
hepatoxiciteit. Deze treedt op als een gevolg van een wijziging in de enzymatische 
parameters gedurende de eerste 24 tot 36 uur na opname. Pas daarna verschijnen 
symptomen ten gevolge van de methemoglobinemie. 
Symptomen zijn depressie, apathie, tachypnee, dyspnee, cyanose, icterus, braken, 
hypothermie, methemoglobinemie die gekenmerkt wordt door bruine mondmucosae, 
faciaal oedeem en oedeem ter hoogte van de poten (het ontstaansmechanisme hiervan 
is niet gekend), levernecrose en dood. 
Daar de uitscheiding hoofdzakelijk via de nieren gebeurt, zullen overdoseringen van 
paracetamol eveneens verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van renale toxiciteit. 

Behandeling 
De behandeling is afhankelijk van de algemene toestand van het dier. Het doel is de 
verdere intestinale absorptie te voorkomen, het opvolgen van de gevolgen van de 
intoxicatie en het ondersteunen van de vitale functies. 

Verhinderen van de resorptie 

Binnen de twee uur na opname kan een emeticum toegediend worden. Het gebruik 
van een emeticum is echter tegenaangewezen bij een slechte algemene toestand en 
hypoxie. 
Toediening van actieve kool (1 – 3 g/kg po) moet de absorptie van paracetamol 
verhinderen. 

Antidoot 

N-acethylcysteïne (ACC) is het antidoot voor paracetamol. De werking gebeurt als 
volgt: 
 binding met NAPQI met vorming van een niet-toxische verbinding en 

verhoging van de eliminatie 
 als precursor van GSH zorgt deze substantie ervoor dat de reserves aan GSH 

worden aangevuld en dat de reductie van methemoglobine in hemoglobine 
weer mogelijk wordt  

 de oxidatie van ACC  in de lever leidt tot vorming van sulfaat waardoor de 
capaciteit van de sulfaatconjugatie verhoogt 

De aanbevolen startdosis van ACC 5 % is 140 mg/kg, gevolgd door een dosis van 70 
mg/kg, die 3 tot 6 maal wordt herhaald met een interval van 4 h. Voor de behandeling 
van ernstige intoxicaties wordt een startdosis van 280 mg/kg aanbevolen. 
De toediening van ACC kan oraal of langzaam intraveneus gebeuren (in een 5 % 
glucoseoplossing over een periode van 15 - 20 minuten); beide toedieningswijzen zijn 
even effectief. Wanneer de voorkeur wordt gegeven aan de orale behandeling mag 
actieve kool niet gelijktijdig worden toegediend. In dit geval dienen de twee stoffen 
met een tussentijd van 2 à 3 h te worden toegediend. In de humane geneeskunde 
wordt de absorptie van ACC blijkbaar niet beïnvloed door een gelijktijdige gift van 
actieve kool. 



Administratie van cimetidine (5 – 10 mg/kg, po, im, iv om de 6 – 8h) is omstreden. 
Deze stof inhibeert het cytochroom P450 en zou de metabolisatie van paracetamol en 
dus de vorming van hepatotoxische metabolieten afremmen. De efficaciteit van deze 
behandeling wordt verhoogd door gelijktijdige toediening van ACC en vitamine C. 

Symptoombestrijding 

Vochttherapie moet de renale toxiciteit voorkomen. Bij erge hypoxie kan  zuurstof 
worden toegediend. Bij erge methemoglobinemie wordt bij voorkeur een 
bloedtransfusie uitgevoerd. Empirisch wordt de toediening van vitamine C (6 x 30 
mg/kg om de 6 h) aanbevolen om de conversie van methemoglobine in hemoglobine 
te stimuleren. 
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