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Lijst met gebruikte afkortingen 

6-MAM: 6-monoacetylmorfine 

API: Atmospheric pressure ionisation 

BEH: Bridged ethylene hybrid 

CID: collision-induced dissociation 

CV: Coefficient of variation 

ESI: Electrospray ionisation 

GC-MS: Gaschromatografie-massaspectrometrie 

IS: Interne standaard 

KB: Koninklijk besluit 

LC-MS/MS: Liquid Chromatography-tandem mass spectrometry 

LOD: Limit of detection 

LOQ: Limit of quantification 

m/z waarde: verhouding massa/lading 

MBDB: 3,4-methyleendioxy-fenyl-N-methylbutanamine 

MDEA: 3,4-methylethyleendioxy-N-ethylamfetamine 

MDMA: 3,4-methyleendioxymethamfetamine 

MRM: Multiple reaction monitoring 

NP: Normal phase 

RP: Reversed phase 

SIM: Selected ion monitoring 

SPE: Solid phase extraction 

THC: Tetrahydrocannabinol 

THCCOOH: 11-nor-9-carboxy-Tetrahydrocannabinol 

TQD: Triple quadrupole detection 

UP: Ultra puur 

UPLC: Ultra Performance Liquid Chromatography 
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1 INLEIDING 

1.1 Verdovende en psychotrope stoffen 

1.1.1 Cannabis 

1.1.1.1 Korte omschrijving THC 

De term cannabis slaat op alle producten zoals marihuana of hasj, die afkomstig zijn van de 

plant Cannabis sativa L. De psychoactieve component in cannabissoorten is Δ-9-

tetrahydrocannabinol, meestal afgekort als THC. Deze stof werd in 1964 voor het eerst 

geïdentificeerd en beschreven in het artikel ―Isolation, structure and partial synthesis of an 

active constituent of hashish‖ (Mechoulam, R. et al., 1964 ).  

THC bootst de werking na van een endogene cannabinoïd ligand, arachidonylethanolamide of 

anandamide, die het eerst werd ontdekt en meest bestudeerd is (Baker, D. et al., 2003). 

Anandamide speelt voornamelijk een rol bij processen zoals het geheugen, pijnperceptie, 

hongergevoel en depressie (Pagotto, U. et al., 2005). 

Cannabis wordt aanzien als de meest gebruikte vorm van illegale drugs in Europa. Zo‘n 30 % 

onder de leeftijd van 40 jaar heeft deze drug ooit al eens gebruikt in het verleden (Mura, P. et 

al., 2006). Het effect van THC op korte termijn heeft vooral nadelige gevolgen op de 

psychomotorische en cognitieve functies. Zo wordt het onmogelijk om de aandacht op 

meerdere taken tegelijk te vestigen en heeft de gebruiker ook last van een slecht korte termijn 

geheugen. Het is dit laatste dat er ook voor zorgt dat THC een gevoel van welbehagen en 

euforie oplevert omdat men zijn ‗problemen‘ eventjes vergeet (INSERM, Collective Expertise 

Centre, 2000). Naast de ‗gewenste‘ effecten, kunnen er ook negatieve symptomen optreden. 

De meest voorkomende onaangename ervaringen  zijn  angstig worden en paniekaanvallen 

krijgen. Dit komt vaak voor bij onervaren gebruikers, die nog niet vaak met drugs in 

aanraking zijn gekomen (Green, B. et al., 2003). 

1.1.1.2 Metabolisatie 

In het menselijk lichaam wordt THC voornamelijk gemetaboliseerd in de lever door 

cytochroom P450 enzymen (Hunault, C. et al, 2010). THC zal na roken zeer snel diffunderen 

naar weefsels die sterk gevasculariseerd zijn zoals de hersenen. Daarna penetreren THC en 

zijn 2 hoofdmetabolieten 11-OH-Δ9-tetrahydrocannabinol (11-OH-THC) en 11-nor-9 
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carboxy-tetrahydrocannabinol (THC-COOH) in de vetweefsels wegens hun lipofiliciteit 

(Hunault, C. et al., 2010). 

THC heeft een lage plasmahalfwaardetijd (4 uur), maar het effect blijft lang aanhouden 

wegens vertraagde vrijstelling uit het vetweefsel. De 11-hydroxy metabolieten zoals 11-OH-

THC, die ontstaan na oxidatie, zijn ook psychoactief, in tegenstelling tot THCCOOH, dat 

geen activiteit bezit. Deze laatste blijft langer aanwezig in het lichaam en is daarom een goede 

parameter om het gehalte te bepalen in een analyse (Huestis et al., 2005 en Brenneisen, R. et 

al., 2010). THCCOOH blijft 3 tot 30 dagen opspoorbaar in de urine bij respectievelijk 

eenmalig of herhaaldelijk gebruik, wat een gevolg is van het multicompartiment model, de 

lipofiliciteit en de multifase distributie/metabolisatie van THC (Skopp, G. en Potsch, L., 

2008). 

 

FIGUUR 1.1: THC EN ZIJN 2 HOOFDMETABOLIETEN 

(http://cannabisstudyhouse.com/34_drug_testing/14_abc_mj_drug_test/abc_mj_drug_test.htm

l) 

1.1.2 Morfine 

1.1.2.1 Korte omschrijving morfine 

Morfine is een alkaloïde afkomstig van het ingedroogde melksap (opium) van de plant 

Papaver somniferum.  Het is Friedrich Sertüner die morfine voor het eerst isoleerde uit opium 

in 1804, maar het was wachten tot 1952 vooraleer men de synthese van morfine had 

uitgewerkt. Vanaf toen werd er gezocht naar (semi-) synthetische analogen zoals oxycodone, 

buprenorphine, methadone en tramadol met morfine als prototype (Karch, S.B., Drug Abuse 

Handbook). 

Morfine en andere opiaten produceren hoofdzakelijk een analgetisch effect door interactie met 

mu-receptoren, die de inhibitie van vrijstelling van neurotransmitters regelen. Morfine zal ook 

postsynaptisch een inhiberend effect uitoefenen op interneuronen en afferente neuronen in de 



3  

spinothalamicus, die instaat voor de overdracht van nociceptieve informatie naar hoger 

gelegen hersencentra (Reisine, T. en Pasternak, G, 1996). 

Een bijkomend effect van morfine is respiratoire depressie doordat het zorgt voor een 

vermindering van de gevoeligheid voor koolstofdioxide gehaltes in ons lichaam, met als 

gevolg een daling in ritme van de ademhaling (Overdyck, F.J. et al., 2007). Verder zorgt 

morfine ook voor een vernauwing van de pupil, verminderde gastro-intestinale activiteit en 

euforie. Ook nausea en braken kunnen optreden door stimulatie van de chemoreceptor trigger 

zone in de medulla oblongata (Karch, S.B., Drug Abuse Handbook). Er dient dus een goede 

opvolging te zijn van het gebruik van morfine en zijn analogen want misbruik kan leiden tot 

schadelijke gevolgen voor het individu. 

1.1.2.2 Metabolisatie  

Morfine wordt hoofdzakelijk gemetaboliseerd door conjugatie met glucuronzuur. Daarbij 

worden voornamelijk morfine-3-glucuronide (M3G), een wateroplosbaar metaboliet zonder 

analgetische activiteit, en morfine-6-glucuronide (M6G) gevormd. Deze laatste bezit een 

hoger analgetisch effect dan morfine door de hogere affiniteit voor mu-receptoren, maar heeft 

minder nevenwerkingen (Clavijo, C. et al., 2011). Morfine zelf is het metaboliet van 6-

monoacetylmorfine, afkomstig van de metabolisatie van heroïne dat een sterk first pass effect 

vertoont en vooral omgezet wordt tot 6-monoacetylmorfine. Deze laatste is een goede 

indicator om het misbruik van heroïne aan te tonen in tegenstelling tot het morfinegehalte in 

bloed. In het bloed van chronische gebruikers is het totale morfinegehalte 29,2 uur 

detecteerbaar na inname en het gehalte aan vrij morfine 14,4 uur (Reiter, A. et al., 2001). 

 

FIGUUR 1.2: MORFINE, HEROÏNE, 6-MAM EN DE 2 HOOFDMETABOLIETEN 

(http://www.medicine.ox.ac.uk/bandolier/booth/painpag/wisdom/c14.html) 
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1.1.3 Cocaïne 

1.1.3.1 Korte omschrijving cocaïne 

Cocaïne wordt bekomen uit extracties op de bladeren van de Erythroxylum coca (cocaplant). 

Wereldwijd was er een stijging in productie van 10 ton in 1910 naar 700 ton in 1996 (Office 

of national drug control policy, Washington DC, 1996). De Duitse wetenschapper Friedrich 

Gaedcke isoleerde in 1855 voor het eerst cocaïne en noemde het ―erythroxyline‖. Cocaïne  

afhankelijkheid gaat gepaard met een dysregulatie van de dopamine signalen in het limbisch 

striatum (Martinez, D. et al., 2011). Ook zorgt het ervoor dat natriumkanalen geblokkeerd 

worden in neuronen waardoor de prikkeloverdracht geïnhibeerd wordt. Cocaïne kan dus ook 

als lokaal anestheticum gebruikt worden. (Karch, S.B., Drug Abuse Handbook). 

Cocaïne is een veelgebruikte harddrug, die slechts enkele uren werkt. Het zorgt voor euforie 

en een gevoel van onvermoeidheid bij de gebruiker door hoofdzakelijk in te werken op de 

dopamine levels (verhoging door inhibitie heropname) ter hoogte van het limbisch systeem 

(Nestler, E., 2005). Daardoor kan de gebruiker sterk geestelijk afhankelijk worden omdat hij 

de verhoogde concentratie aan dopamine ‗gewoon‘ wordt. 

 

FIGUUR 1.3: STRUCTUUR COCAINE (http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Cocaine.svg) 

1.1.3.2 Metabolisatie 

Cocaïne (halfwaardetijd, 1 tot 1,5 uur) wordt omgezet door plasma- en levercholinesterases 

naar wateroplosbare vormen, hoofdzakelijk benzoylecgonine en nog een deel tot ecgonine-

methyl ester. De detectietijd van cocaïne in bloed is 4 tot 6 uren na een dosis van 20 mg en 12 

uren na een dosis van 100 mg. Het voornaamste metaboliet, benzoylecgonine, daarentegen is 

detecteerbaar gedurende gemiddeld 5 dagen in het serum van chronische gebruikers 

(Verstraete, A., 2004). Verder dient opgemerkt te worden dat cocaïne enzymatisch afgebroken 

kan worden in bloedstalen tijdens het transport en opslag, wat kan vermeden worden door de 

cholinesterase inhibitor natriumfluoride toe te voegen (Toennes, S. et al., 2001). 
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Een alternatieve en gevoeligere methode is de biochemische analyse van haar door middel 

van radioimmunoassay waarbij weken tot maanden na de feiten nog cocaïne kan opgespoord 

worden (Ness, R. et al., 1999). 

1.1.4 MDMA 

1.1.4.1 Korte omschrijving ecstasy 

Toen de Duitse firma Merck in 1912 op zoek ging naar alternatieven voor de productie van 

synthetisch aangemaakte hydrastatine, een bloedstolling bevorderend geneesmiddel, ontstond 

een tussenproduct in de synthese, MDMA (3,4-methyleendioxymethamfetamine). Vanaf de 

jaren ‗90 wordt het voornamelijk gebruikt als drug onder de vorm van ecstasy (designer 

drugs) waarvan MDMA het hoofdbestanddeel vormt (Beck, J. en Rosenbaum, M., 1994). 

Andere vormen van recreationele drugs zijn MDEA (3,4-methylethyleendioxy-N-

ethylamfetamine) en MBDB (3,4-methyleendioxy-fenyl-N-methylbutanamine). Beiden zijn 

synthetische afgeleiden van amfetamines (Rogers, G. et al., 2009). 

MDMA zorgt voor een tijdelijke verhoging van de serotonineconcentraties (5-HT) in de 

hersenen alsook van andere stoffen zoals dopamine (DA), die de gemoedstoestand van de 

gebruiker beïnvloeden (White, S. et al., 1996). De effecten die hieruit voortvloeien zijn 

euforie, minder geremd zijn, empathiegevoel doen stijgen en minder negatief denken. Deze 

effecten treden 20 tot 60 minuten na inname op, met een piek tussen 60 en 90 minuten, 

waarbij het primair effect 3 tot 5 uur kan aanhouden (Davison en Parrott, 1997). Er zijn echter 

ook neveneffecten die gepaard gaan met MDMA gebruik waarbij paniekaanvallen, acute 

hallucinaties en irriteerbaarheid het meest voorkomen (Brown, C. en Osterloh, J., 1987). Ook 

het rijgedrag wordt sterk beïnvloed en kan levensgevaarlijk zijn (Moeller, M. et al., 1997). 

1.1.4.2 Metabolisatie 

Diverse pathways zijn betrokken bij de omzetting van MDMA, die resulteren in 14 

metabolieten (Lim en Foltz, 1988). Initieel wordt MDA (3,4-methyleendioxyamfetamine) 

gevormd door N-demethylatie, dat op zijn beurt nog andere reacties ondergaat zoals 

demethylenaties, ring hydroxylaties,… Deze reacties en de verdere metabolisaties gebeuren 

voor een groot deel door het CYP450 monoöxygenase systeem (Hiramatsu, M. et al., 1990). 

In de wetgeving (KB, 31 juli 2009) volstaat het echter enkel MDMA op te sporen. 
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FIGUUR 1.4: STRUCTUUR MDMA (http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:MDMA.svg) 

1.1.5 Amfetamine 

1.1.5.1 Korte omschrijving amfetamine 

Amfetamine en afgeleiden worden gebruikt als stimulantia door hun sympaticomimetisch 

effect. Hierdoor zorgen zij hoofdzakelijk voor een verhoging van de carrier-gemedieerde 

vrijstelling van adrenaline en noradrenaline alsook van dopamine waardoor het effect van 

vermoeidheid uitgesteld wordt en de gebruiker enorm alert is (Logan, B., 2001). Het wordt 

vaak misbruikt op fuiven onder de vorm van ‗speed‘ en wordt veel gebruikt in de 

dopingwereld om de duur van prestaties te bevorderen. Hierdoor staat amfetamine op de lijst 

van verboden middelen. 

 

FIGUUR 1.5: STRUCTUUR AMFETAMINE 

(http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Amphetamine.png) 

1.1.5.2 Metabolisatie 

Amfetamine wordt voornamelijk gemetaboliseerd door deaminatie, oxidatie en hydroxylatie 

(Karch, S., Drug Abuse Handbook). Verschillende metabolieten worden hierdoor gevormd 

waarvan noradrenaline (oxidatie) en hydroxyamfetamine (hydroxylatie) farmacologisch actief 

zijn. Verder gebeuren nog parahydroxylaties van deze stoffen. In gezonde vrijwilligers, die 5 

mg amfetamine toegediend kregen, werd ongeveer 90 % uitgescheiden in de urine binnen de 3 

tot 4 dagen (Dring, R. et al., 1970). Amfetamine is het hoofdmetaboliet van metafmetamine ( 

N-methyl derivaat). 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Amphetamine.png
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1.2 Bevestigingstechnieken 

1.2.1 Historiek 

Sinds de jaren zestig is het misbruik van psychotrope stoffen enorm gestegen en dat leidde 

ertoe dat klinische laboratoria steeds meer werk kregen. Naast de ontwikkeling van 

immunochemische methoden voor de screening van drugs werden specifiekere technieken 

zoals gas- en vloeistofchromatografie op de markt gebracht om deze en andere componenten 

te kunnen kwantificeren met een hoge gevoeligheid. Tot enkele jaren geleden gebeurden deze 

analyses vooral op bloed (kwantificatie) en op urine (identificatie). Hedendaags worden in het 

verkeer speekseltests gebruikt, die op een snelle manier ter plaatse aantonen of iemand 

positief of negatief is voor welbepaalde drugs. 

1.2.2 Screening van speeksel op drugs 

1.2.2.1 Situering 

Recent is het thema ‗rijden onder invloed van drugs in het verkeer‘ steeds meer aan bod 

gekomen omdat het een gevaar is voor de bestuurder alsook voor de omstaanders. Illegale 

drugs beïnvloeden namelijk de rijvaardigheid op verschillende manieren (Verstraete, A. en 

Puddu, M.,  2000). 

Volgens een Europese studie uit 2006 van het BIVV is het percentage bestuurders onder 

invloed van drugs (4 procent) bijna even hoog als dat van automobilisten onder invloed van 

alcohol (5,3 procent). Eén op de tien bestuurders die omkwamen als gevolg van een 

verkeersongeval had cannabis gebruikt. België is het eerste Europese land dat de speekseltest 

gebruikt als grond voor vervolging, samen met Frankrijk en 5 Australische staten (Oral fluid 

testing: Promises and Pitfalls, 2011). 

Voor de screening op drugs in speeksel wordt in België gebruik gemaakt van de Drugwipe 

5S+. De 5S+ voldoet aan alle voorwaarden gesteld door de Belgische wetgever en is dan ook 

de enige officiële Belgische test die mag gebruikt worden door de politionele overheden. Via 

deze snelle test is het de bedoeling om na maximum 12 minuten te zien of iemand recent 

drugs gebruikt heeft. Verder is druggebruik al 20 minuten na inname detecteerbaar in het 

speeksel en sporen kunnen tot enkele dagen aanwezig blijven (Delpac.be, Staatssecretariaat 

voor Mobiliteit). Test iemand met deze test positief dan wordt er een speekselanalyse 

(toekomst) of bloedanalyse gedaan in een laboratorium ter confirmatie. 
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1.2.2.2 Wetgeving 

Sinds oktober 2010 (KB, 31 juli 2009) is er een nieuwe wet van kracht die handelt over de 

invoering van kwantitatieve speekselanalyses op drugs in het verkeer ter confirmatie van een 

positieve speekseltest. Het is makkelijker te collecteren,  omzeilt de kans op valsspelen door 

substitutie en adulteranten (urine) en is minder invasief dan het testen op bloed of urine 

(Bosker en Huestis, 2009). Een nadeel echter is het kleine volume staal (1-2ml) en de 

beduidend lagere concentraties aan drugs en metabolieten (Drummer, O., 2006). In de wet 

zijn de voorheen besproken psychotrope stoffen van belang in de opsporing in speeksel omdat 

zij de rijvaardigheid van de bestuurder beïnvloeden. 

1.2.3 Confirmatie van positieve screening 

1.2.3.1 Speekselanalyse 

Wanneer iemand positief bevonden wordt met de speekseltest moet er een confirmatie 

gebeuren op speeksel met behulp van massaspectrometrie. Hiervoor moet de politiedienst het 

speeksel eerst collecteren om daarna op te sturen naar het labo. Er is nagenoeg nog geen 

collector op de markt, die bewezen is beter te zijn dan andere op gebied van gebruiksgemak 

en betrouwbaarheid (Drummer, O., 2006). Enkele studies hebben reeds aangetoond dat het 

rendement van sommige collectors gelimiteerd is door de desorptie van drugs (Teixeira, H. et 

al., 2005 ; Bosker en Huestis, 2009).  

De grootste uitdaging bij het zoeken naar betrouwbare collectors is de invloed van het 

verpakkingsmateriaal op drugsconcentraties te vermijden (Ventura et al., 2009). Zo stimuleren 

sommige de productie van speeksel of kunnen ze de pH veranderen, wat een invloed kan 

hebben op de concentraties van drugs in speeksel (Moore, C. et al., 2005). Verder is er ook 

een nadelig effect van de buffers, gebruikt voor elutie en bewaring van de stalen, 

gerapporteerd op de analyse van drugs in speeksel (Wood, M. et al., 2005 ; Gunnar, T. et al., 

2005). De collectie van speeksel zorgt dus in vele gevallen nog voor problemen en er is nog 

geen eenduidige afspraak in de wet, die zegt welke collector er gebruikt mag worden (situatie 

12/05/2011). Een overzicht van de belangrijkste verschillende aspecten werd beschreven  

door Crouch (Crouch, D., 2005). 

Het volume van gecollecteerde orale vloeistof is meestal laag. Daarom is er een trend in de 

richting van simultane analyse van drugs in deze stalen. Zowel GC-MS als (UP)LC-MS/MS 

worden gebruikt voor deze toepassing, maar het is vooral deze laatste techniek, die het meest 
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gebruikt zal worden in de toekomst omdat de staalvoorbereiding makkelijker is (geen nood 

aan derivatisatie). (Pil, K. en Verstraete, A., 2008).  

Tot nu toe zijn er weinig methoden beschreven. Een studie maakt gebruik van LC-MS/MS 

voor de simultane analyse van opiaten, amfetamines, cocaïne, benzodiazepines en 

cannabinoïden in 1 run. De totale runtijd is 14 minuten en 32 drugs worden gedetecteerd in 

500 µl verdund speeksel (Oiestad, E. et al., 2007). Het is duidelijk dat deze trend zich zal 

voortzetten en dat in de toekomst meer gelijkaardige methoden zullen beschreven worden 

(Pil, K. en Verstraete, A., 2008). 

1.2.3.2 Bloedanalyse 

Doordat er nog geen speekselanalysen uitgevoerd kunnen worden omdat er nog geen wettelijk 

kader is omtrent de beste collector, wordt nog altijd een bloedtest gedaan ter confirmatie en 

kwantificatie. De grenzen liggen meestal wel lager dan bij de speekseltest en zijn in de wet 

bepaald bij de cut-off waarden in tabel 1.1 (KB, 31 juli 2009): 

TABEL 1.1: CUT-OFF WAARDEN BIJ DE BLOEDANALYSE EN SPEEKSELTEST  

Drug Cut-off  bloedanalyse 

(ng/ml) 

Cut-off  speekseltest 

(ng/ml) 

Delta-9-tetrahydrocannabinol 

(THC) 

1 25 

Amfetamine 25 50 

Methyleendioxymethylamfetamine 

(MDMA) 

25 50 

Morfine (vrij) of 6-

monoacetylmorfine 

10 10 

Cocaïne of Benzoylecgonine 25 20 

 

Het is de bedoeling om een methode te valideren en te optimaliseren in het laboratorium, die 

alle beschreven componenten simultaan analyseert zoals bij de speekseltest met uitzondering 

van THC. Dit met het oog op het behalen van een accreditatie in de toekomst voor de 

simultane opsporing van drugs in bloed (later ook voor speekselanalyses). 
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Om het probleem van een klein staalvolume op te lossen en om de tijdsduur van de analyse in 

te korten zal gebruik gemaakt worden van een gevalideerde methode, die de bovenstaande 

componenten in 1 staal allemaal samen extraheert met behulp van SPE (Concheiro, M. et al., 

2006). Het laboratorium koos ervoor om ook 6-MAM, MDEA, MBDB en codeïne op te 

nemen in de methode zodat we een drugsmix bekomen met deze 4 componenten alsook de 

stoffen die in het KB vermeld staan. Voor THC zal een aparte vloeistof-vloeistof extractie 

getest worden, die sneller en simpeler kan uitgevoerd worden dan een SPE extractie (del Mar 

Ramirez Fernandez, M. et al., 2008). 

Eens de staalvoorbereiding gebeurd is kunnen THC en de drugsmix geanalyseerd worden via 

UPLC-MS/MS. Hiervoor wordt een UPLC gebruikt in het laboratorium. Het grote voordeel 

van het gebruik van een UPLC in tegenstelling tot andere vloeistofchromatografiemethoden is 

dat er scherpere pieken, kortere tijdsduur en betere resoluties bekomen worden. Dit is het 

gevolg van de hoge druk (Ca. 1000 bar) waarbij gewerkt wordt en het kleinere 

pakkingsmateriaal, dat zorgt voor een snellere en betere scheiding (Baker, D. en Kasprzyk-

Hordern, B., 2011). 

1.3 Ultra Performance Liquid Chromatography 

1.3.1 Historiek 

Hedendaags worden in het laboratorium bovenvermelde stoffen afzonderlijk gedetecteerd met 

behulp van gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS). Deze methode, die tot een paar 

jaar geleden veruit de meest gebruikte methode was, brengt echter een aantal problemen met 

zich mee die het resultaat kunnen beïnvloeden van de analyse alsook de tijdsduur (Concheiro, 

M. et al., 2006).  Zo moet telkens een derivatisatie uitgevoerd worden op de componenten, die 

weinig vluchtig zijn, wat de analyseduur niet bevordert. Verder moet  ook rekening gehouden 

worden met thermolabiele componenten, laag gedoseerde drugs en met het feit dat sommige 

stoffen aan de kolom blijven ―plakken‖ (Maurer, H., 2005). Een run kan makkelijk 40 

minuten tijd in beslag nemen. 
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Daarom wordt er steeds meer gebruik gemaakt van vloeistofchromatografie-(tandem) 

massaspectometrie. Dit biedt als voordeel dat er geen derivatisatie meer moet gebeuren en dat 

er kortere runs kunnen gebruikt worden omdat je de componenten niet meer moet 

vervluchtigen met temperatuursprogrammatie (Concheiro, M. et al. 2008). Verder verhoog je 

ook de gevoeligheid en kunnen kolommen langer meegaan, wat de kosten indrukt voor de 

analyses in het laboratorium. 

1.3.2 Beschrijving van de werking van een UPLC-MS/MS 

Bij deze techniek is een staalvoorbereiding nodig van het monster (vloeistof-vloeistof 

extractie of SPE), alvorens het verkregen extract opgelost wordt in mobiele fase, die het best 

geschikt is voor optimale scheiding. Na injectie op de UPLC-kolom gebeurt de 

chromatografische scheiding door interactie van de componenten met de mobiele fase en de 

stationaire fase. 

In dit geval gebruiken we een reversed phase (RP) kolom (apolaire groepen op de kolom). 

Hierdoor zullen polaire moleculen sneller elueren dan apolaire en krijgen we een scheiding 

van de componenten. Bijgevolg zal 11-nor-9-carboxy-THC (THCCOOH) een kortere 

retentietijd vertonen dan THC. 

Nadat de componenten geëlueerd zijn van de kolom, worden ze naar de massaspectrometer 

gebracht. Om gedetecteerd te kunnen worden moeten zij eerst geïoniseerd worden en moet 

van de vloeibare fase overgegaan worden naar hoogvacuüm. Om dit te bereiken wordt 

gebruik gemaakt van electrospray ionisatie (ESI) (figuur1.6). Deze techniek behoort tot de 

zogenaamde atmospheric pressure ionisation (API) technieken. Dit biedt 2 voordelen. 

Enerzijds omdat er gewerkt wordt bij atmosferische druk kan men ESI direct koppelen aan 

UPLC. Anderzijds is het een milde vorm van ionisatie zodat hoofdzakelijk moleculaire ionen 

gevormd worden, die weinig verder fragmenteren. Bij ESI wordt de vloeibare fase doorheen 

een capillair gestuwd, waarbij aan de tip een hoge elektrische potentiaal van 3-5 kV aangelegd 

wordt. Samen met een vernevelingsgas (N2), dat aangebracht wordt rond het capillair, wordt 

een aërosol van sterk geladen druppeltjes gevormd die zich richten naar de 

massaspectrometer. Vervolgens wordt het solvent verdampt door een verdampingsgas 

(tegengestelde stroom) in te laten werken op de druppeltjes, waardoor deze kleiner worden en 

de lading per volume-eenheid toeneemt. Op een bepaald punt (Rayleigh‘s stability limit) zal 

de oppervlaktespanning overschreden worden en exploderen de druppels in nog kleinere 

druppeltjes. Dit proces gaat zo een tijdje door met vorming van analiet ionen.  



12  

 

FIGUUR 1.6: PRINCIPE VAN ELECTROSPRAY IONISATION IN POSITIEVE MODUS 

(http://www.chemieforum.nl/forum/index.php?s=20476f19142c3125711908c80973e74b&sho

wtopic=18032&st=0&#entry124577) 

Vervolgens moeten de gevormde ionen gescheiden worden op basis van hun massa over 

lading verhouding (m/z waarde). Hiervoor worden massafilters gebruikt, maar in tandem MS 

wordt meestal de triple-quadrupool gebruikt (figuur1.7). Deze bestaat uit 3 delen, bestaande 

uit 2 massafilters (Q1 en Q3) en 1 Collision cell (q2). Hierbij zijn Q1 en Q3 quadrupolen die 

bestaan uit een set van 2 keer 2 parallel tegenover elkaar staande metalen staven. Op een 

dergelijke quadrupool worden 2 elektrische velden aangelegd waardoor elke m/z waarde  bij 

een bepaalde frequentie de massafilter kan passeren. Een quadrupool kan in de Selected Ion 

Monitoring (SIM) mode gebruikt worden, waarbij de m/z waarde constant blijft of in de scan 

mode, waarbij de m/z waarde varieert. Tussen de 2 massafilters bevindt zich een collision 

cell. Hier laat men de ionen botsen met de atomen van een (edel)gas (Argon, Helium of 

Stikstof) waardoor de reeds geselecteerde moederionen een tweede fragmentatie ondergaan. 

Dit proces noemt men collision-induced dissociation (CID). 

Op basis van infusietesten vooraf kan men in tabellen de m/z waarden van componenten 

opzoeken en deze invoeren in de software. Hierdoor kan je de moederionen en transities 

selecteren, die het beste resultaat opleveren in de detector door het aanpassen van de cone 

voltage en na selectie van het moederion selecteer je de dochterionen door de collision energy 

aan te zetten. Er zal in de Multiple Reaction Monitoring (MRM) gewerkt worden. Hierbij 

worden de quadrupolen gelijktijdig gewijzigd in hun m/z waarde, waardoor er moeder/dochter 

transities worden bekomen. 
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FIGUUR 1.7: SCHEMATISCHE AFBEELDING VAN WERKING TRIPLE-

QUADRUPOOL (http://www.analyticalspectroscopy.net/ap8-23.htm) 

Tenslotte gebeurt de detectie van ionen met behulp van een electron multiplier (figuur 1.8). 

Wanneer de gewenste ionen de single quadrupole passeren, slaan ze in op een vacuüm 

metalen buis (met emissief materiaal)  waarbij invallende ladingen worden vermenigvuldigd. 

In dit geval worden elektronen gevormd door secundaire emissie, die op hun beurt terug 

invallen op de metalen buis, waardoor het signaal telkens opnieuw wordt versterkt. Door nu 

het signaal te linken aan de spanning die op de quadrupool staat, kan men het gewenste ion 

identificeren in de detector met behulp van een versterker. 

 

FIGUUR 1.8: PRINCIPE VAN EEN ELECTRON MULTIPLIER 

(http://www.sge.com/products/electron-multipliers/how-electron-multipliers-work) 
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2 OBJECTIEVEN 

Wanneer het laboratorium Chemiphar vandaag de dag wil achterhalen of een bepaald persoon 

één van bovenvermelde drugs heeft gebruikt, wordt gebruik gemaakt van een Quadrupool 

GC/MS in SIM modus. Echter deze methode heeft als nadeel dat men de componenten moet 

vervluchtigen door middel van derivatisatie. Ook de tijd voor een run ligt beduidend hoger 

dan bij UPLC/MS(-MS) wat mede de tijdsduur van de methode verlengt. Dit omdat 

laatstgenoemde bij hogere druk werkt en een kleinere pakking van de kolom waardoor de 

componenten beter gescheiden worden. Nog een probleem is dat verschillende componenten 

op verschillende manieren worden gederivatiseerd waardoor je vaak meer volume staal zal 

nodig hebben wat niet altijd in voldoende hoeveelheden beschikbaar is. 

Omwille van de relatief lange tijdsduur van een analyse met GC/MS, is het de bedoeling om 

een andere methode te ontwikkelen, die gebruik maakt van UPLC-MS(/MS) waarbij geen 

derivatisatie nodig is en kortere runs bekomen worden. De doelstellingen van het onderzoek 

zijn de volgende: 

 De nieuwe methoden moeten in staat zijn de bovenstaande stoffen (cocaïne, 

benzoylecgonine, morfine, codeïne, 6-MAM, amfetamine, MDMA, MDEA en 

MBDB) te identificeren en te kwantificeren op bloed. 

 De methode moet alle stoffen kunnen opsporen onder de vooropgestelde grenzen, die 

in de wet tot invoering van speekseltesten genoemd worden (KB, 31 juli 2009). 

 Alle componenten moeten samen in één keer geëxtraheerd worden met uitzondering 

van THC en zijn metaboliet THCCOOH, die met een andere methode zullen 

opgespoord worden. Dit met het oog op toekomstige speekselanalyses waarbij er 

slechts 1-2 ml staal beschikbaar zal zijn. 

De methode moet aan de wettelijke bepalingen (KB, 31 juli 2009) voldoen, namelijk gebruik 

maken van interne standaarden en de analyse moet gebeuren met een LC-MS(/MS) of 

GC/MS. De gebruikte interne standaarden zijn de gedeutereerde vormen van de te bepalen 

componenten. Deze bieden als voordeel dat ze zich identiek zullen gedragen 

(extractierendement, retentietijd, …) en enkel zullen verschillen in hun massaspectrum 

waardoor je ze kan onderscheiden. Hierdoor zal de methode in staat zijn om de stoffen niet 

alleen te identificeren, maar ook te kwantificeren. Dit omdat de IS corrigeert voor het 

eventuele verlies tijdens de extractie of de afwijking in het injectievolume. 
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Voor THC en zijn hoofdmetaboliet THCCOOH zal gebruik gemaakt worden van een 

vloeistof-vloeistof extractie en voor de overige drugs zal een SPE techniek gebruikt worden 

om alle componenten te extraheren. Het voordeel van de methode bij THC is dat deze minder 

tijd in beslag neemt dan SPE. 

Om tot een gevalideerde methode te komen worden de volgende stappen doorlopen: 

 Infusie van alle componenten, inclusief de gedeutereerde standaarden, in de 

massaspectrometer om de transities te selecteren en de instellingen (Cone Voltage, 

collision-energie, capillary voltage) te bepalen waarbij de hoogste gevoeligheid 

bekomen wordt. 

 Optimalisatie van de parameters van de vloeistofchromatograaf  (keuze kolom, 

mobiele fase, gradiënt, …) voor de optimale scheiding van de componenten. 

 Optimalisatie van de parameters voor de massaspectrometer zoals 

ionenbrontemperatuur, capillary voltage en gasflowrate (l/h). 

 Invloed nagaan van matrixeffecten (ionsuppresie of ionenhancement). 

 Validatie van de ontwikkelde methode: lineariteit, accuraatheid, selectiviteit, 

herhaalbaarheid, reproduceerbaarheid, rendement, carry-over effect, stabiliteit in 

autosampler. 

 De bruikbaarheid van de methode voor de bepaling van deze stoffen in bloed zal 

worden geëvalueerd door ringtestmonsters te analyseren met de gevalideerde methode. 

Gezien de beperkte hoeveelheid monstervolume die tijdens een ringtest ter 

beschikking wordt gesteld, zijn in het laboratorium geen restanten van eerdere 

ringtesten aanwezig. De testen maken derhalve geen deel uit van dit werk en zullen bij 

toekomstige ringtestrondes (derdelijnscontrole) worden uitgevoerd.  
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Opmerkingen:  

1) De methode voor de kwantitatieve bepaling van morfine, codeïne, 6-MAM, amfetamine, 

cocaïne, benzoylecgonine, MDMA, MDEA en MBDB is gebaseerd op een gevalideerde 

methode, gepubliceerd in wetenschappelijke literatuur  (Concheiro, M. et al., 2006), waardoor 

niet alle stappen zullen doorlopen worden. 

 2) Voor de componten opgenomen in het KB zijn cut-offs opgenomen. De 

bepaalbaarheidsgrens en detectielimiet worden niet bepaald. Er zal gebruik gemaakt worden 

van een rapporteringsgrens waarvan de nominale waarde gelijkgesteld wordt met het laagste 

punt van de calibratiecurve. 
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3 REAGENTIA EN MATERIALEN 

3.1 Reagentia en standaarden 

THC-stockoplossing 4 µg/ml (Cerilliant, Round Rock, TX, VS) lotnummer  FC080806-01C 

THC-d3 1 µg/ml(Cerilliant, Round Rock, TX, VS) lotnummer  FE 090507-02 

THCCOOH-stockoplossing 16 µg/ml (Cerilliant, Round Rock, TX, VS) lotnummer FE 

102009-01 

Amfetamine-stockoplossing 1mg/ml (Cerilliant, Round Rock, TX, VS) lotnummer FE 

050808-02 

MDMA-stockoplossing 1mg/ml (Cerilliant, Round Rock, TX, VS) lotnummer FE 102607-01 

MDEA-stockoplossing 1mg/ml (Cerilliant, Round Rock, TX, VS) lotnummer FC 051206-

01A 

MBDB-stockoplossing 1mg/ml (Cerilliant, Round Rock, TX, VS) lotnummer FC 103106-

02A 

Cocaïne-stockoplossing 1mg/ml (Cerilliant, Round Rock, TX, VS) lotnummer FC 032007-

01A 

Benzoylecgonine-stockoplossing 1mg/ml (Cerilliant, Round Rock, TX, VS) lotnummer 

FE03209-02 

Morfine-stockoplossing 1mg/ml (Cerilliant, Round Rock, TX, VS) lotnummer 35268-49I 

Codeïne-stockoplossing 1mg/ml (Cerilliant, Round Rock, TX, VS) lotnummer 08I11/V31973 

6-MAM-stockoplossing 1mg/ml (Cerilliant, Round Rock, TX, VS) lotnummer FE 0221109-

01 

Amfetamine-d11 1mg/ml (Cerilliant, Round Rock, TX, VS) lotnummer FE 121407-01 

MDMA-d5 1mg/ml (Cerilliant, Round Rock, TX, VS) lotnummer FC 040904-01D 

MDEA-d5 1mg/ml (Cerilliant, Round Rock, TX, VS) lotnummer FE 092407-02 

MBDB-d5 1mg/ml (Cerilliant, Round Rock, TX, VS) lotnummer 31334-57H 

Cocaïne-d3 1mg/ml (Cerilliant, Round Rock, TX, VS) lotnummer FE 080607-03 

Benzoylecgonine-d3 1mg/ml (Cerilliant, Round Rock, TX, VS) lotnummer FC 110405-01A 

Morfine-d3 1mg/ml (Cerilliant, Round Rock, TX, VS) lotnummer FE 052208-01 

Codeïne-d3 1mg/ml (Cerilliant, Round Rock, TX, VS) lotnummer 35004-9091 

6-MAM-d3 1mg/ml (Cerilliant, Round Rock, TX, VS) lotnummer FE 010810-01 
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n-Hexaan p.a. (Fisher Scientific, Loughborough, Leicestershire, UK) lotnummer 1081430 

Ethylacetaat p.a. (Fisher Scientific, Loughborough, Leicestershire, UK) lotnummer 0963023 

Ultrapure water geproduceerd door Atrium® 611 UV (Sartorius, Darmstadt, Germany) 

Methanol p.a. (Fisher Scientific, Loughborough, Leicestershire, UK) lotnummer 1023754 

Mierenzuur 98-100% (Merck, Darmstadt, Germany) lotnummer K39695063906 

Azijnzuur (Scharlau Chemie S.A., Sentmenat, Barcelona, Spanje) lotnummer 76575-A1 

Acetonitrile p.a. (Fisher Scientific, Loughborough, Leicestershire, UK) lotnummer 1022120 

Boraat (VWR®, Leuven, België) lotnummer 10L230014 

KCl (Merck, Darmstadt, Germany) lotnummer K40029036-M1 

Ammoniumformaat (Sigma®, Steinheim, Germany) lotnummer 052K1270 

Ultrapuur water geproduceerd door Arium® 611 UV (Sartorius, Leuven, België) 

 

Werkstandaarden van THC, THC-d3 en THCCOOH werden bereid uitgaande van de 

stockoplossingen door deze te verdunnen met methanol. De stockoplossingen worden 

bewaard bij -20°C en afgeschermd van het licht. 

Hetzelfde werd gedaan voor de bereiding van de standaardmix werkoplossingen (0,4 µg/ml) 

en de interne standaardmix (0,2 µg/ml) voor opiaten, amfetaminen en cocaïne, maar deze keer 

verdunnen we in acetonitrile.  

3.2 Materialen en analytische kolommen 

Acquity UPLC® BEH C18 (100 x 2,1mm, 1,7µm) column (Waters, Milford, Massachusetts, 

VS), lotnummer 0188310111 

Atlantis dC18, 3µm (100x2.1 mm i.d.) RP column (Waters), lotnummer 0141301731 

Centrifuge (Jouan type B4i, St-Herblain, Frankrijk) 

Masslynx v.4.1: Softwarepakket voor LC-MS/MS 

Massaspectrometer Micromass Quattro (Waters, Milford, Massachusetts, VS) 

OASIS® HLB (Hydrophilic-Lipophilic-Balanced ) (3 cc, 60 mg) SPE cartridges van Waters 

Stikstofgenerator NM30L (Peak scientific, Billerica, Massachusetts, VS) 

Turbo Vap LV Evaporator (Zymark, Hopkinton, Massachusetts, VS) 

TQ detector: (Waters, Milford, Massachusetts, VS) 

UPLC Waters 2695 Separations module (Waters, Milford, Massachusetts, VS) 

Vortexmixer: Top-mix FB15024 (Fisher Scientific) 
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4 METHODEONTWIKKELING EN VALIDATIE 

4.1 LC-MS/MS optimalisatie 

4.1.1 Bepalen van transities alle componenten 

4.1.1.1 Werkwijze 

Alle componenten worden afzonderlijk rechtstreeks geïnjecteerd in de MS. Hiervoor wordt 

van de werkstandaarden (1 µg/ml) een 1/10 verdunning gemaakt door 1 ml op te lossen in 9 

ml acetonitrile. Voor THC, THCCOOH en THC-d3 wordt 1 ml werkstandaard opgelost in 9 

ml methanol. De bekomen concentratie is dan voor alle stoffen 100 ng/ml. Om de exacte m/z 

waarde van het moederion te bepalen en de optimale cone-voltage wordt eerst enkel de eerste 

quadrupool gebruikt zonder collision gas. Bij een te laag voltage zal het moederion 

onvoldoende binnengetrokken worden in de massaspectrometer. Daarentegen zorgt een te 

hoog voltage ervoor dat het moederion te sterk gefragmenteerd wordt. 

Als de m/z waarden en de cone-voltages voor de moederionen gekend zijn wordt het collision 

gas aangelegd alsook wordt de tweede quadrupool gebruikt. Door dat (inert) gas ontstaat een 

collision induced dissociation (CID). Dit omdat de moleculen nu meer kans hebben op 

botsing met elkaar en daardoor uiteenvallen in hoofdzakelijk dochterionen. Deze laatste 

kunnen dan via de tweede quadrupool gescand worden. Voor de identificatie en de 

kwantificatie is er nood aan 2 transities. Hierbij speelt niet enkel de abundantie van de 

dochterionen een rol, maar moet er ook gekeken worden dat er geen dochterionen gekozen 

worden die voorkomen bij verschillende componenten. 

Aangezien alle componenten bij verschillende retentietijden elueren zal dit onderling geen 

probleem vormen, maar wel voor de werkzame stoffen en hun gedeutereerde analogen omdat 

zij op het zelfde tijdstip elueren en naar de MS geleid worden. Nadat de exacte m/z waarden 

van de dochterionen bepaald zijn, wordt voor elk ion de collision energie nog geoptimaliseerd 

met het doel de abundantie van het dochterion zo hoog mogelijk te maken zodat een optimale 

gevoeligheid tot stand gebracht wordt. 
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4.1.1.2 Resultaten 

De bekomen transities worden samen met hun cone-voltages en collision energie 

weergegeven (in ESI+) in onderstaande tabellen (tabel 4.1a en 4.1b). Deze waarden worden 

ingevoerd in de software van de UPLC bij ‗inlet methods‘. Het enige dat nog zal moeten 

ingesteld worden is het tijdsinterval waarbij de MS de transities moet opvolgen, wat 

belangrijk is omdat er zo nog een betere gevoeligheid bekomen wordt. Dit kan slechts bepaald 

worden wanneer we de retentietijden kennen van de componenten. Deze hangen af van de 

gebruikte kolom, de samenstelling van de mobiele fase en de gekozen gradiënt. Voor de 

meeste  interne standaarden is slechts 1 dochterion bepaald, maar dit is niet zo erg aangezien 

de stof al geïdentificeerd wordt via de normale component. 

TABEL 4.1a: OVERZICHT TRANSITIES, CONE VOLTAGE EN COLLISION ENERGY 

Component MRM transitions Cone voltage 

(V) 

Collision energy 

(eV) 

THC 
315,30 > 193,30ᵃ 

315,30 > 259,25ᵇ 

42 20 

20 

THCCOOH 
345,20 > 193,20ᵃ 

345,20 > 119,10ᵇ 

30 26 

28 

MDMA 
194,15 > 163,10ᵃ 

194,15 > 105,10ᵇ 

28 14 

24 

Amfetamine 
136,15 > 119,10ᵃ 

136,15  > 91,05ᵇ 

26 9 

17 

6-MAM 
328,25 > 165,10ᵃ 

328,25 > 211,15ᵇ 

50 40 

28 

Morfine 
286,16 > 201,15ᵃ 

286,16 > 165,05ᵇ 

44 25 

38 

Cocaïne 
304,20  > 182,15ᵃ 

304,20  > 82,05ᵇ 

39 20 

28 

Benzoylecgonine 
290,20  > 168,15ᵃ 

290,20  > 105,15ᵇ 

34 20 

32 

MDEA 
208,2 > 163,10ᵃ 

208,2 > 105,10ᵇ 

24 14 

26 

MBDB 
208,2 > 177,10ᵃ 

208,2 > 135,10ᵇ 

26 11 

19 

Codeïne 
300,25 > 165,10ᵃ 

300,25 > 153,15ᵇ 

40 42 

45 

ᵃkwantificatie ion 

ᵇconfirmatie ion 
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TABEL 4.1b: OVERZICHT TRANSITIES, CONE VOLTAGE EN COLLISION ENERGY 

Component MRM transitions Cone voltage 

(V) 

Collision energy 

(eV) 

THC-d3 
318,30 > 196,20ᵃ 
318,30 > 262,30 

40 23 

22 

Amfetamine-d11 147,20 > 130,15 24 10 

MDMA-d5 199,20 > 165,15 26 13 

Cocaïne-d3 307,25 > 185,20 35 20 

Morfine-d3 289,25 > 165,15 44 40 

Benzoylecgonine-d3 293,25 > 171,15 35 21 

6-MAM-d3 331,25 > 165,15 50 42 

MDEA-d5 213,25 > 163,10 26 14 

MBDB-d5 213,2 > 136,1 26 22 

Codeïne-d3 303,25 > 215,15 50 25 

 

4.1.2 Keuze van de kolom, mobiele fase en gradiënt 

4.1.2.1 Voor de bepaling van THC en THCCOOH 

Bij de eerste methode is het de bedoeling om THC, THCCOOH en THC-d3 te scheiden en te 

kwantificeren in bloed. Hiervoor wordt een UPLC kolom gebruikt, een Acquity UPLC® BEH 

kolom (150 mm x 2.1 mm, 3.5 µm) (Waters). Deze kolom is gepakt met de uiterst efficiënte 

Bridged Ethylene Hybrid (BEH) partikels in combinatie met silica partikels waardoor alle 

actieve plaatsen gelijk zijn in absorptiesterkte. Dit zorgt voor een betere pieksymmetrie, hoge 

gevoeligheid en goede resolutie bij de scheiding. Deze kolommen kunnen een druk aan tot 

1034 bar (15.000 psi) zonder in te boeten aan efficiëntie waardoor zij uitermate geschikt zijn 

voor UPLC. Het is een C18 kolom waardoor de stationaire fase apolair is (―reversed phase‖). 

Aangezien THC een lipofiele stof is, zal het een grotere affiniteit vertonen voor een RP-kolom 

dan voor een NP-kolom. Daardoor zal een RP-kolom beter in staat zijn om THC te scheiden 

van andere apolaire componenten. 
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Voor de mobiele fase hebben we ons gebaseerd op de literatuur (del Mar Ramirez fernandez, 

M. et al., 2008). Er zal gebruik gemaakt worden van een polaire fase aangezien de stationaire 

fase apolair is. Oplossing A bestaat uit 1 % mierenzuur opgelost in UP water. Hiervoor wordt 

1 ml 100 % mierenzuur opgelost in 999 ml UP water. Als oplossing B wordt gebruik gemaakt 

van 1 % mierenzuur in methanol door 1 ml 100 % mierenzuur op te lossen in 999 ml 

methanol. Belangrijk is dat er geen irreversibele adsorptie is aan de kolom door sterk apolaire 

componenten. Oplossing B van de mobiele fase lost dit probleem op door te zorgen voor een 

goede elutie. Mierenzuur zorgt voor een daling van de pH zodanig dat de componenten reeds 

geprotoneerd voorkomen wat de werking van de ESI+ (positieve electrospray ionisation) 

bevordert omdat de moleculen sneller ioniseren. 

Eens de keuze van de kolom gemaakt is, worden een hele reeks van samenstellingen van de 

mobiele fase uitgetest. Dit om de beste scheiding te bekomen tussen THC en THCCOOH. Dit 

wordt getest door een standaard, welke 200 ng/ml THC en 800 ng/ml THCCOOH in mobiele 

fase bevat, te injecteren en verschillende isocratische eluties uit te voeren variërende van 90  

naar 50 % oplossing B in stappen van 5 %. Daarna doen we hetzelfde, maar van 80 naar 70 % 

oplossing B in stappen van 1%. De chromatogrammen die de beste scheiding vertonen 

worden weergegeven in onderstaande figuur (figuur 4.1). Er zal gekozen worden voor een 

isocratische elutie. De optimale verhouding van de mobiele fase die verkregen wordt is: 29% 

oplossing A en 71 % oplossing B.  

De analyseduur bedraagt 15 minuten, wat relatief kort is. De retentietijden onder deze 

voorwaarden van THC, THC-d3 en THCCOOH bedragen respectievelijk 10,91; 10,92 en 4,57 

minuten. Eenmaal deze retentietijden en de transities gekend zijn, kunnen we de MS 

optimaliseren door de vensters in te stellen zodat de MS van 10 tot 12 minuten enkel de 

transities van THC en THC-d3 registreert en van 4 tot 5 minuten de transities van 

THCCOOH. Dit biedt als voordeel dat de ―dwell‖ voor elke transitie nu groter is wat de 

gevoeligheid bevordert van de methode. De gebruikte ―dwell‖ is 0,2 seconden per transitie. 

Verder kunnen nu ook nog de MS parameters geoptimaliseerd worden door een standaardmix 

(300 ng/ml) te injecteren met bovenstaande condities, maar telkens wordt één parameter 

aangepast (Ion source temp., desolv. temp., gas flow, capillair). Daarna wordt gekeken naar 

de absolute respons van de componenten en kijken we welke instellingen de hoogste 

oppervlakte onder de curve geven. 
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FIGUUR 4.1: CHROMATOGRAM VAN DE 2 TRANSITIES VAN THC EN THCCOOH 

(KWANTIFICATIE THC VIA M/Z 315,3 > 193,3 EN THCCOOH VIA M/Z 345,25 > 193,2) 

Tot slot kunnen we met al deze gegevens de algemene instellingen van de UPLC goed zetten. 

De temperatuur van de autosampler bedraagt 15°C. Het injectievolume bedraagt 30 µl en 

daarom wordt gebruik gemaakt van een loop van 50 µl. De kolomtemperatuur wordt ingesteld 

op 35°C (± 5°C) en de flowrate van de mobiele fase bedraagt 0,500 ml/min. Nadat het staal 

gescheiden is op de kolom wordt het eluaat naar de MS geleid, waar aan de tip van het 

capillair de spanning 3,0 kV bedraagt (electrospray positief). De bron- en 

verdampingstemperatuur worden ingesteld op respectievelijk 150 en 450 °C omdat deze de 

hoogste gevoeligheid voor de componenten geven. De flow van stikstofgas naar de cone en 

voor de verdamping bedragen respectievelijk 60 en 800 liter per uur. 
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4.1.2.2 Voor de bepaling van amfetaminen, opiaten en cocaïne 

Bij de tweede methode baseren we ons op een reeds beschreven gevalideerde methode door 

Marta Concheiro et al.. De transities worden zelf bepaald in het labo. Er wordt opnieuw 

gebruik gemaakt van een RP kolom, meer bepaald de Atlantis dC18, 3 µm (100 mm x 2,1 mm 

i.d.) (Waters). Deze bestaat uit chemisch gemodificeerde silica met C18 ketens waardoor de 

stationaire fase terug apolair wordt. Deze kolom scheidt zeer goed polaire componenten. 

Hierbij scheiden we nu alle overige drugs, die conform de wet opgespoord moeten kunnen 

worden in bloed en speeksel alsook enkele afgeleiden. De volgende stoffen worden in deze 

methode gebruikt: morfine, codeïne, 6-monoacetylmorfine (6-MAM), cocaïne, 

benzoylecgonine, amfetamine, MDEA, MBDB en MDMA. 

Voor de mobiele fase maken we gebruik van een mengsel van oplossing A, bevattende een 

pH 3 ammonium formaat buffer (ammonium formaat 2mM en mierenzuur 0,1 %), en 

oplossing B (Acetonitrile) in een verhouding 95/5 (v/v). Acetonitrile biedt als voordeel dat het 

minder vervuilend is voor de MS dan methanol, maar wel veel duurder in aankoopprijs. Er 

dient opgemerkt te worden dat we nu geen UPLC kolom gebruiken waardoor de druk lager is 

en de tijd voor 1 run hoger zal liggen omdat de componenten trager gescheiden worden. 

Nadat de kolom en de mobiele fase gekozen zijn, testen we de beschreven gradiënt van de 

publicatie. Onderstaande tabel geeft de gekozen gradiënt weer (tabel 4.2). Het chromatogram 

dat hierdoor bekomen wordt, is weergegeven in onderstaande figuur (figuur 4.2). 

TABEL 4.2.: DE GEBRUIKTE GRADIËNT BIJ METHODE 2 

Interval (min) Oplossing A (%) Oplossing B (%) Curve 

0 – 1 

1 – 11 

11 – 12 

12 – 13 

13 - 17 

95 

95 → 50 

50 

50 → 95 

95 

5 

5 → 50 

50 

50 → 5 

5 

constant 

lineair 

constant 

lineair 

constant 
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FIGUUR 4.2: OVERZICHT VAN HET TIC VAN ALLE COMPONENTEN BESCHREVEN 

IN METHODE 2 BEKOMEN MET BOVENSTAANDE GRADIËNT 

De totale runtijd is 17 minuten waardoor we ook hier de tijd zullen instellen waarbij de MS de 

transities moet opvolgen (instellen vensters MS). De algemene instellingen van de 

massaspectrometer zijn ietwat veranderd t.o.v. de vorige methode. De bron- en 

verdampingstemperatuur worden ingesteld op respectievelijk 120 en 300 °C. De flow van 

stikstofgas naar de cone en voor de verdamping bedragen nu respectievelijk 50 en 500 liter 

per uur. De retentietijden en time windows (tijd waarbij MS de transities opvolgt) van alle 

componenten worden weergegeven in tabel (tabel 4.3).  
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TABEL 4.3: RETENTIETIJDEN EN TIME WINDOW MS 

Component Retentietijd ( min. ) Time window MS ( min. ) 

Morfine 5,16 4,3 – 6,8 

Codeïne 6,65 5,2 – 7,8 

Amfetamine 6,98 6,2 – 8,6 

6-MAM 7,24 6,1 – 8,5 

MDMA 7,67 6,8 – 9,0 

Benzoylecgonine 8,14 7,0 – 9,1 

MDEA 8,21 7,0 – 9,5 

MBDB 8,52 7,2 – 10,2 

Cocaïne 9,62 8,0 – 11,0 

 

4.2 Validatie van methode voor THC 

4.2.1 Lineariteit 

4.2.1.1 Werkwijze 

Om de lineariteit te controleren van THC en THCCOOH wordt een ijklijn opgesteld met als 

eindconcentraties 0; 0,5; 1; 2; 5; 10; 15; 20 en 40 ng/ml voor THC en 0, 2, 4, 8, 20, 40, 60, 80, 

160 ng/ml voor THCCOOH. Hiervoor worden de werkstandaarden gebruikt en worden de 

gewenste hoeveelheden rechtstreeks toegevoegd aan een vial met behulp van een Hamilton 

spuit. THCCOOH is in hogere concentraties in het bloed aanwezig en er wordt dus een hogere 

concentratie gebruikt dan bij THC (4 x hoger). Verder wordt aan elke vial de IS (THC-d3) 

toegevoegd in een concentratie van 10 ng/ml. Na droogdampen bij 40°C onder N2 wordt 400 

µl mobiele fase toegevoegd (21 % oplossing A en 79 % oplossing B) en worden de vials 

gevortext. Na conditionering van de UPLC-MS/MS worden de stalen geanalyseerd. 
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4.2.1.2. Resultaten 

Figuur  4.3 en figuur 4.4 geven de grafieken weer waarbij de absolute respons van THC en 

THCCOOH uitgezet zijn in functie van de concentratie (ng/ml). Voor kwantitatieve 

bepalingen en verdere testen zal de relatieve respons gebruikt worden. Dit is de verhouding 

van de respons van THC of THCCOOH ten opzichte van de respons van THC-d3, waarna we 

vermenigvuldigen met de concentratie van de IS (10 ng/ml). 

FIGUUR 4.3: RECHTSTREEKSE STANDAARDCURVE VOOR THC IN MOBIELE 

FASE 

 

FIGUUR 4.4: RECHTSTREEKSE STANDAARDCURVE VOOR THCCOOH IN 

MOBIELE FASE 
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Er wordt gebruik gemaakt van gewogen lineaire regressie (1/x). Deze methode is gebaseerd 

op de methode van de kleinste kwadraten, rekening houdend met de concentratie. Deze 

methode  corrigeert voor de standaarddeviatie, die steeds groter wordt naarmate de 

concentratie toeneemt. Indien dit niet zou gebeuren dan zou de afwijking van hogere 

concentraties zwaarder doorwegen dan die van lage concentraties. De residuele waarden 

vertonen een normale verdelingen rond nul. Desondanks het feit dat de correlatiecoëfficiënten 

telkens hoger liggen dan 0,995, kan niet met volle zekerheid gezegd worden dat de methode 

lineair is. Om dit aan te tonen wordt verwezen naar het volgende artikel (Araujo, P., 2009). 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van een F-test (Fisher-test) om aan te tonen dat niet elke 

(hoge) correlatiecoëfficiënt noodzakelijk een lineair verband geeft. 

4.2.2 Bepalen extractierendement voor THC en THCCOOH 

4.2.2.1 De uitgevoerde extractieprocedure 

Voor de extractiemethode baseren we ons op volgend artikel (del Mar Ramirez Fernandez, M. 

et al., 2008). Daarbij maken we gebruik van een zure vloeistof-vloeistof extractie. Pipetteer 

0,5 ml blanco plasma (conform de wetgeving) na centrifugeren over in een glazen proefbuis. 

Voeg hieraan respectievelijk 1,5 ml UP water en 400 µl 10% azijnzuur toe. Om te extraheren 

wordt daarna 8 ml hexaan:ethylacetaat in een verhouding 90/10 toegevoegd. Hierna wordt er 

gedurende 2 minuten mechanisch geschud en kort gevortext (om gelvorming te vermijden) 

waarna we centrifugeren gedurende 5 minuten bij 700 g. Daarna wordt de organische fase met 

behulp van een pasteurpipet overgebracht in propere glazen proefbuizen en drooggedampt bij 

40°C (N2). Na droogdampen wordt vervolgens 400 µl mobiele fase toegevoegd (21 % 

oplossing A en 79 % oplossing B) en wordt goed gemengd met een vortexmixer. Tenslotte 

wordt de vloeistof overgebracht in een vial met insert om geanalyseerd te kunnen worden. 

4.2.2.2 Werkwijze 

Het is de bedoeling de verschillende extractierendementen te bepalen bij 3 verschillende 

concentratieniveaus (Low, Medium, High). Daarom worden zowel rechtstreeks als na 

extractie de gemiddelde relatieve responsen berekend om deze dan te vergelijken met elkaar. 

Voor elk van de 3 concentratieniveaus maken we 6 stalen aan in 0,5 ml UP water. Dit doen 

we door deze te spiken met 6 low (1,0 ng/ml THC; 4,0 ng/ml THCCOOH), 6 medium (7,5 

ng/ml THC; 30 ng/ml THCCOOH) en 6 high (30 ng/ml THC; 120 ng/ml THCCOOH) 

controlestandaarden, waarna de extractie uitgevoerd wordt volgens de eerder beschreven 
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procedure. Na extractie wordt pas de IS toegevoegd zodat deze geen invloed van de extractie 

heeft. 

Hiernaast maken we dezelfde reeks aan, waarbij we rechtstreeks spiken en na droogdampen 

reconstitueren in mobiele fase en in inserts overbrengen. Dit is nodig als referentie aangezien 

dit overeenkomt met 100 % extractierendement, zonder verlies door de gevolgde 

extractieprocedure. Tot slot berekenen we voor elk concentratieniveau de gemiddelde 

relatieve respons en de variatiecoëfficiënt. De bekomen waarden worden dan vergeleken met 

deze van de referentiestalen. De relatieve respons kan hier gebruikt worden omdat de IS pas 

na de extractie toegevoegd wordt en dus ook zoals bij de referenties 100 % bedraagt.  

4.2.2.3 Resultaten 

De volgende tabellen (tabel 4.4 en tabel 4.5) geven de resultaten weer voor de 3 verschillende 

concentratieniveaus voor THC en THCCOOH alsook voor de niet geëxtraheerde stalen 

(referenties). Door het toevoegen van een IS kunnen we de relatieve respons berekenen en 

zorgen we zo voor een kleinere variatiecoëfficiënt dan bij absolute respons. Dit omdat de IS 

voor een deel corrigeert voor de eventuele variatie op injectievolume van de te bepalen stof en 

zo zorgt voor minder spreiding van de resultaten dan bij de absolute respons. 

TABEL 4.4 EN 4.5: RELATIEVE RESPONS EXTRACTIES EN REFERENTIES VOOR 

THC EN THCCOOH 

THC 

Staal nr. Referentie 

Low 

Referentie 

Medium 

Referentie 

High 

Low 

(1ng/ml) 

Medium 

(7,5 ng/ml) 

High  

(30 ng/ml) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0,84 

0,88 

0,93 

0,85 

0,76 

1,24 

6,55 

7,24 

7,39 

8,31 

7,96 

5,99 

30,27 

33,94 

28,20 

30,39 

26,95 

28,91 

0,65 

0,64 

0,65 

0,62 

0,56 

0,63 

4,05 

3,98 

4,32 

3,67 

4,00 

4,11 

16,72 

16,61 

16,34 

16,43 

16,09 

16,56 

gemiddelde 0,9167 7,240 29,77 0,6250 4,022 16,46 

CV (%) 18,31 11,92 8,11 5,43 5,26 1,37 
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THCCOOH 

Staal nr. Referentie 

Low 

Referentie 

Medium 

Referentie 

High 

Low 

(4ng/ml) 

Medium 

(30 ng/ml) 

High (120 

ng/ml) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2,17 

2,49 

2,56 

2,03 

2,73 

2,41 

11,98 

12,59 

15,30 

18,75 

18,37 

12,96 

56,44 

55,25 

53,62 

60,78 

54,50 

56,65 

1,12 

1,09 

1,10 

1,11 

1,19 

1,18 

6,86 

6,50 

5,70 

5,48 

6,74 

6,00 

34,23 

33,69 

31,99 

33,72 

33,89 

35,17 

gemiddelde 2,398 14,99 56,21 1,132 6,227 33,78 

CV (%) 10,75 19,92 4,48 3,77 8,94 3,07 

 

Nu kunnen we ook voor de 3 concentratieniveaus telkens de verhouding berekenen van de 

gemiddelde relatieve respons na extractie ten opzichte van de gemiddelde relatieve respons 

van de referenties. Daarbij bekomen we een percentage uit dat het extractierendement 

voorstelt. De bekomen resultaten worden weergegeven in tabel 4.6. 

TABEL 4.6: PROCENTUELE VERHOUDING VAN DE GEMIDDELDE RELATIEVE 

RESPONS EXTRACTIE TEN OPZICHTE VAN REFERENTIE 

Component Low Medium High 

THC 68,2 % 55,6 % 55,3% 

THCCOOH 47,2 % 41,5 % 60,1 % 

 

Bovenstaande extractierendementen zijn hoog genoeg om THC te kunnen extraheren, want 

bovendien zal de IS corrigeren voor eventuele verliezen tijdens de procedure omdat deze zich 

gelijkaardig gedraagt als de te bepalen stoffen (retentietijd, rendement, matrixeffecten). 

Bovendien zijn de variatiecoëfficiënten niet zo hoog en is er dus een goede herhaalbaarheid 

van de extracties.  
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4.2.3 Nagaan van de matrixeffecten 

4.2.3.1 Werkwijze 

De invloed van matrixeffecten is de competitie van matrixcomponenten met de te analyseren 

componenten in de MS voor ionisatie (ESI+) omdat deze (mogelijks) op hetzelfde tijdstip 

elueren uit de LC. Dit kan leiden tot ionsuppressie (onderdrukking detectiesignaal) of tot 

ionenhancement (versterking signaal). Om dit na te gaan worden 2 calibratiecurven opgesteld 

voor zowel THC als THCCOOH. De ene curve zal rechtstreeks aangemaakt worden en de 

andere zal belast worden met matrix. 

Een eerste reeks wordt bereid door rechtstreeks een calibratiecurve aan te maken in mobiele 

fase met volgende concentraties, respectievelijk 0; 0,5; 1; 2; 5; 10; 15; 20; 40 ng/ml THC en 

0, 2, 4, 8, 20, 40, 60, 80, 160 ng/ml THCCOOH. Voeg aan elke vial 10 µl THC-d3 

werkstandaard (0,5 µg/ml) toe. Verdamp het solvent met de evaporator en voeg nadien 400 µl 

mobiele fase toe. Breng alles over in inserts. 

Een tweede standaardreeks wordt ook rechtstreeks aangemaakt met dezelfde concentraties als 

bij de eerste reeks, maar deze keer worden de stalen belast met matrix. Daarvoor extraheren 

we eerst 12 keer 0,5 ml blanco plasma. Hiervoor gebruiken we de eerder vermelde 

extractieprocedure en na droogdampen van het extract wordt overal 400 µl mobiele fase 

toegevoegd. Na vortexen wordt alles overgebracht in epjes en gecentrifugeerd bij 4000 toeren 

per minuut gedurende 5 minuten. Daarna pipetteren we aan de drooggedampte standaardreeks 

in vials overal 400 µl toe. Alles wordt goed gevortext en daarna afgevuld in inserts om 

geanalyseerd te kunnen worden met de UPLC-MS/MS. Nu hebben we 2 reeksen, waarvan één 

met invloed van matrix en één zonder. 

4.2.3.2 Resultaten 

De grafieken (figuur 4.5 en 4.6) op de volgende pagina geven de absolute respons weer van 

THC en THCCOOH in functie van de concentratie voor beide standaardcurven. Om uit te 

drukken wat de invloed van ionsuppressie is op THC-d3 wordt de gemiddelde absolute 

respons in plasma-extract vergeleken ten opzichte van die rechtstreeks in de mobiele fase. Dit 

wordt weergegeven in tabel 4.7. Dit levert ons een percentage van 91,1 % op voor de 

matrixeffecten van THC-d3. 
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FIGUUR 4.5: ABSOLUTE STANDAARDCURVEN VOOR THC IN MOBIELE FASE EN 

IN PLASMA-EXTRACT 

 

FIGUUR 4.6: ABSOLUTE STANDAARDCURVEN VOOR THCCOOH IN MOBIELE 

FASE EN IN PLASMA-EXTRACT 

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

A
b

so
lu

te
 r

es
p

o
n

s

Conc (ng/ml)

THC

Ijklijn 
rechstreeks

Ijklijn 
extractie

y = 43,476x + 6,7638

y = 45,447x + 5,782

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

A
b

so
lu

te
 r

es
p

o
n

s

Conc(ng/ml)

THCCOOH

Ijklijn 
rechtstreeks

Ijklijn 
extractie

y = 18,702x - 7,819

y = 19,061x - 7,386 



33  

TABEL 4.7: GEMIDDELDE RESPONS EN CV VOOR THC-d3 

 
Mobiele fase Hexaan/ethylacetaat 

Gemiddelde repons 

CV (%) 

725,6 

8,2 % 

661 

11,6 % 

Verhouding (%) 91,1 

 

Om de ionsuppressie na te gaan voor THC en THCCOOH vergelijken we voor beiden de 

richtingscoëfficiënten van de standaardcurve in plasma-extract ten opzichte van deze 

rechtstreeks in mobiele fase. De bekomen percentages zijn 95,7 % voor THC en 98,1 % voor 

THCCOOH. Er is dus nagenoeg geen ionsuppressie voor beide componenten. De lagere 

oppervlaktes bij het nagaan van het extractierendement (4.2.2) zijn dus bijna volledig te 

wijten aan de gebruikte extractiemethode. Omdat de percentages van THC en THCCOOH 

goed overeenkomen met deze van de IS kan men besluiten dat THC-d3 een goede interne 

standaard is voor beiden, want deze ondervindt praktisch dezelfde matrixeffecten. 

4.2.4 Herhaalbaarheid en accuraatheid voor THC 

Aangezien volgens de wet enkel THC opgespoord dient te worden bepalen we de 

herhaalbaarheid en accuraatheid enkel van deze component. Opnieuw controleren we dit op 3 

concentratieniveaus: Low (1,0 ng/ml), medium (7,5 ng/ml) en high (30 ng/ml). De 

herhaalbaarheid wordt uitgedrukt in de variatiecoëfficiënt en de accuraatheid wordt op basis 

van de bias (gemiddelde afwijking van theoretische waarde) berekend. 

Volgens de richtlijn van the Society of Forensic Toxicology and American Academy of 

Forensic Sciences (SOFT/AAFS, 2006) mogen de variatiecoëfficiënten niet meer dan 15 % 

overschrijden om een voldoende hoge precisie van de methode te bekomen. Ook voor de 

accuraatheid mag de gemiddelde concentratie niet meer dan 15 % afwijken van de werkelijke 

concentratie om van een aanvaardbare herhaalbaarheid te spreken. (FDA, 2001). 

4.2.4.1 Werkwijze 

Voor elk concentratieniveau wordt aan 0,5 ml blanco plasma de gewenste hoeveelheid 

toegevoegd van THC en THC-d3 om bovenstaande concentraties te bekomen. Overal wordt 

10 µl interne standaard (10 ng/ml) toegevoegd. 
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Dit wordt 6 maal (n=6) uitgevoerd voor elke concentratie op dezelfde dag. Gelijktijdig wordt 

een ijklijn opgesteld in blanco plasma zoals eerder beschreven om zo de concentraties te 

kunnen bepalen. 

4.2.4.2 Resultaten 

In tabel 4.8 worden voor elk concentratieniveau de bekomen concentraties, gemiddelden, 

standaarddeviatie, variatiecoëfficiënt en accuraatheid weergegeven.  

TABEL 4.8: HERHAALBAARHEID EN ACCURAATHEID VOOR THC 

THC Concentraties 

n Low ( 1,0) Medium (7,5) High (30) 

1 0,89 8,03 31,78 

2 0,97 6,93 29,81 

3 0,82 9,55 29,8 

4 0,96 7,5 32,15 

5 1,00 7,98 31,08 

6 0,83 7,37 31,58 

Gemiddeld 0,9117 7,893 31,03 

SD 0,076 0,909 1,012 

CV (%) 8,33 11,52 3,26 

Accuraatheid (%) 108,8 94,8 96,6 

 

De accuraatheid (in het blauw) bij de bepaling van THC bevindt zich tussen de 94,8 en 108,8 

procent voor de 3 concentratieniveaus en bevindt zich dus binnen de vooropgestelde 

grenswaarden (85-115 %). De variatiecoëfficiënten variëren tussen de 3,26 en 11,52 % en zijn 

aldus steeds lager dan 15 %. We kunnen dus spreken van een aanvaardbare herhaalbaarheid 

(precisie) en accuraatheid  voor de bepaling van THC binnen het onderzochte interval. 

4.2.5 Reproduceerbaarheid en accuraatheid voor THC 

Om de reproduceerbaarheid en accuraatheid na te gaan worden opnieuw dezelfde 3 

concentratieniveaus, Low (1,0 ng/ml), Medium (7,5 ng/ml) en High (30 ng/ml) onderzocht 

zoals bij herhaalbaarheid. Bovenvermelde eisen voor precisie en accuraatheid zijn ook hier 

van toepassing en worden terug uitgedrukt respectievelijk in de variatiecoëfficiënt en de 

accuraatheid (op basis van de bias). Het verschil met herhaalbaarheid is dat nu gewerkt wordt 

onder verschillende omstandigheden omdat je op verschillende dagen werkt. 
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4.2.5.1 Werkwijze 

Op 6 verschillende dagen wordt elke dag een ijklijn zoals eerder beschreven in blanco plasma 

opgesteld en worden telkens de 3 concentratieniveaus meegenomen in de analyse als 

controlestalen. Deze worden telkens na extractie geanalyseerd met de UPLC-MS/MS en op 

basis van de ijklijn wordt telkens de concentratie berekend in Quanlynx rekening houdend 

met de relatieve respons. 

4.2.5.2 Resultaten 

In de volgende tabel (tabel 4.9) worden voor elk concentratieniveau de bekomen 

concentraties, standaarddeviaties, variatiecoëfficiënten en accuraatheden weergegeven. 

TABEL 4.9: REPRODUCEERBAARHEID EN ACCURAATHEID VOOR THC 

THC Concentraties 

n Low ( 1,0) Medium (7,5) High (30) 

1 1,01 7,46 32,79 

2 0,85 8,22 31,27 

3 1,05 7,45 31,57 

4 0,78 7,89 30,05 

5 0,85 7,28 31,56 

6 1,00 7,98 31,08 

Gemiddeld 0,9233 7,713 31,39 

SD 0,110 0,369 0,886 

CV (%) 11,94 4,78 2,82 

Accuraatheid (%) 107,7 97,2 95,4 

 

De accuraatheid (in het blauw) bij de bepaling van THC bevindt zich tussen de 95,4 tot 107,7 

procent voor de 3 concentratieniveaus en bevindt zich dus binnen de vooropgestelde 

grenswaarden (85-115 %). De variatiecoëfficiënten variëren tussen de 2,82 en 11,94 % en zijn 

aldus steeds lager dan 15 %. We kunnen dus spreken van een aanvaardbare 

reproduceerbaarheid (precisie) en accuraatheid voor de bepaling van THC binnen het 

onderzochte interval.  
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4.2.6 Selectiviteit van de ontwikkelde methode  

Om dit te onderzoeken controleren we de selectiviteit van de gebruikte methode voor THC 

ten opzichte van blanco plasma en blanco plasma belast met verschillende componenten. 

Daarna zal gekeken worden naar de retentietijden, ion ratio en de absolute respons om na te 

gaan of de methode selectief is voor THC. 

4.2.6.1 Werkwijze 

Aan 0,5 ml blanco bloed wordt van verschillende stockoplossingen telkens een hoeveelheid 

toegevoegd zodat de concentratie van de componenten 200 ng/ml bedraagt. We maken zelf 5 

stalen aan die volgende componenten bevatten: matrixblanco ; drugsmix ( bevat de 

componenten uit methode 2) ; benzodiazepinemix (47 componenten) ; oxycodon, folcodine, 

2-fenylethyl, hydrocodon (mix 1) ; tryptamine, efedrine, thebacone, fentermine (mix2). 

Verder worden ook nog 5 plasmastalen in de analyse opgenomen, die volgens het 

laboratorium geen THC bevatten, maar enkel alcohol en endogene componenten. 

4.2.6.2 Resultaten 

In de onderstaande tabel (tabel 4.10) wordt voor elk staal de retentietijd (RT), ion ratio en 

oppervlakte weergegeven bij de transitie 315,30 > 193,30. Op deze transitie gebeurt immers 

de kwantificatie van THC. 

TABEL 4.10: RETENTIETIJD, ION RATIO EN OPPERVLAKTE BIJ TRANSITIE MET 

M/Z 315,30 > 193,30 VOOR ALLE STALEN 

Staal RT Ion ratio Oppervlakte 

Blanco 11,23 0,17 0,68 

F0229.11 11,27 / 1,33 

F0239.11 / / / 

F0291.11 11,35 3,05 5,04 

F0292.11 11,48 0,21 0,44 

F0293.11 11,28 3,41 54,97 

Drugs-mix 11,23 / 1,86 

Mix 1 11,34 0,45 1,03 

Mix 2 / / / 

Benzo-mix 11,31 0,37 0,73 
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Wanneer in een staal THC moet kunnen worden aangetoond mogen de retentietijd en de ion 

ratio niet meer dan respectievelijk 2 % en 30 % afwijken (SOFT/AAFS, 2006) van de 

gemiddelde waarden bekomen uit een standaardcurve voor THC in blanco plasma. Deze 

curve is gelijktijdig opgesteld en levert als gemiddelde retentietijd en ion ratio respectievelijk 

11,32 minuten en 2,167 op. Er dient opgemerkt te worden dat de gemiddelde retentietijd 

opgeschoven is naar rechts ten opzichte van de waarde besproken bij de optimalisatie. 

Halfweg het onderzoek is de kolom vervangen door een nieuwe kolom (door een 

productiefout lekte de kolom na verloop van tijd) waardoor deze laatste eerst geconditioneerd 

moest worden en de retentietijden een shift naar rechts vertoonden. 

Op basis van de vooropgestelde eisen, kan geen enkel signaal in de stalen bevestiging geven 

voor het gebruik van THC omdat niet aan alle eisen voldaan is. We kunnen dus stellen dat de 

ontwikkelde methode een goede selectiviteit bezit voor THC ten opzichte van de geteste 

componenten alsook een goede selectiviteit ten opzichte van blanco plasma. De retentietijden 

komen bij de meeste stalen wel overeen, maar dit komt omdat de methode ingesteld is om bij 

deze retentietijd pieken te integreren waardoor verwaarloosbare pieken door ruis vaak worden 

meegerekend. 

4.2.7 Stabiliteit THC in autosampler en carry-over effect 

4.2.7.1 Stabiliteit THC in autosampler 

Om te kijken of de componenten in een vial stabiel blijven als ze in de autosampler (15°C) 

staan zal een staal (40 ng/ml THC) herhaaldelijk (n=8) geïnjecteerd worden met een 

tijdsinterval van 1 uur. Daarna wordt gekeken naar de absolute respons in functie van de tijd 

en naar de afwijking ten opzichte van het tijdstip 0. Onderstaande grafiek geeft de stabiliteit in 

procent in functie van de tijdsduur (figuur 4.11). 

Men kan concluderen dat THC zeker minstens 7 uur stabiel blijft in de autosampler en dus 

gedurende deze periode correcte kwantitatieve bepalingen kan geven. Er is wel een daling van 

10 % tussen de eerste en de laatste injectie, maar de IS zal hiervoor corrigeren bij 

kwantitatieve bepalingen. Indien nodig kan dus nog gekeken worden naar de stabiliteit op 

langere termijn, maar daarvoor heb je het toestel langer nodig en die tijd was er niet op het 

moment van de analyse. 
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FIGUUR 4.11: STABILITEIT THC IN AUTOSAMPLER 

4.2.7.2 Carry-over effect 

Wanneer een staal met een hoge concentratie aan THC de kolom doorlopen heeft kan het zijn 

dat bij de eerstvolgende stalen verkeerdelijk nog een hoeveelheid THC kan waargenomen 

worden. Dit heet het carry-over effect en om dat na te gaan wordt een staal aangemaakt 

waarin THC in een 5 maal hogere concentratie (200 ng/ml) aanwezig is dan het hoogste punt 

van de calibratiecurve (40 ng/ml). Daarna wordt dit staal, onmiddellijk gevolgd door 4 

blanco‘s, geanalyseerd en wordt nagegaan of er geen signalen waargenomen kunnen worden. 

Onderstaande tabel (tabel 4.12) geeft de bekomen waarden weer van de analyse. Als we 

kijken naar de ion ratio, absolute respons en de signaal over ruis verhouding kunnen we 

concluderen dat de methode voor de bepaling van THC geen invloed ondervindt van het 

carry-over effect. 

TABEL 4.12: CARRY-OVER EFFECT VOOR THC 

staal RT Ion ratio Area S/N 

THC (200 ng/ml) 11,19 1,92 9050 3365,8 

blanco1 11,24 0,36 0,715 1,2 

blanco 2 11,27 0,82 3,49 6,9 

blanco 3 11,31 1,66 0,83 4,5 

blanco 4 11,41 0,19 0,111 0,2 
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4.2.8 Rapporteringsgrens voor THC 

Omdat de wetgeving gebruik maakt van een cut-off waarde is het niet strikt noodzakelijk om 

de LOD en LOQ te bepalen, maar volstaat het een rapporteringsgrens te gebruiken met als 

nominale waarde een calibrator waarvan de concentratie onder de cut-off ligt. Voor THC is de 

rapporteringsgrens vastgelegd op 0,5 ng/ml. Dit is het laagste punt in de calibratiecurve, die 

telkens opgesteld werd. Bij het bekijken van de afwijking van de bekomen concentratie van 

deze calbirator ten opzichte van de ijklijn kan worden vastgesteld dat deze telkens binnen de 

grenzen 80 tot 120 % ligt op minstens 6 verschillende dagen. De rapporteringsgrens ligt onder 

de cut-off waarde van 1 ng/ml, die vastgelegd is in het KB. 

4.3 Validatie van de methode voor amfetaminen, opiaten en cocaïne 

4.3.1 Lineariteit van de ijklijn in blanco matrix 

4.3.1.1 Werkwijze 

Aangezien we gebruik maken van een reeds gevalideerde methode gaan we direct controleren 

of er een lineair verband bestaat tussen de respons en concentratie in een matrix (blanco 

plasma). Een standaardcurve met de eerder beschreven componenten wordt telkens opgesteld 

in 0,2 ml blanco plasma op 5 verschillende dagen. De onderzochte range bevat de volgende 

ijkpunten: 0, 1, 2, 5, 10, 25, 50, 124 en 250 ng/ml van alle componenten. Deze range wordt 

gekozen op basis van de literatuur waarin bij deze range de lineariteit al bevestigd werd (M. 

Concheiro et al., 2006). Daarnaast wordt ook nog 10 µl van de interne standaardmix (0,2 

µg/ml) toegevoegd zodat overal een concentratie van 10 ng/ml IS aanwezig is. Vervolgens zal 

na toevoeging van de ijkpunten en de IS het plasma geëxtraheerd worden volgens de later 

beschreven procedure en geanalyseerd worden via UPLC-MS/MS. 

4.3.1.2 Resultaten 

De volgende tabel (Tabel 4.13) geeft voor alle componenten in de standaardmix de bekomen  

gemiddelde correlatiecoëfficiënten weer alsook de gemiddelde richtingscoëfficiënt met 

bijhorende standaarddeviatie. Deze worden hier, net zoals in de methode voor THC, gevonden 

door gewogen lineaire regressie (1/x). 
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TABEL 4.13: GEMIDDELDE CORRELATIECOËFFICIËNTEN EN BIJHORENDE 

STANDAARDDEVIATIE VOOR ALLE COMPONENTEN 

Component Correlatiecoëfficiënt 

(n=5) 

Gemiddelde rico  Standaarddeviatie op 

de rico 

Morfine 0.9994 1,361 0,0619 

Benzoylecgonine 0.9976 1,051 0,1005 

Cocaïne 0,9998 1,128 0,0951 

Codeïne 0.9981 1,010 0,1305 

6-MAM 0.9987 0,995 0,0923 

Amfetamine 0.9995 2,073 0,2018 

MDEA 0.9994 1,171 0,0945 

MBDB 0.9993 0,580 0,1102 

MDMA 0.9992 2,781 0,3438 

 

Op basis van deze tabel kunnen we concluderen dat op reproduceerbare wijze voor elke 

component telkens een correlatiecoëfficiënt bekomen wordt, die hoger dan is dan 0,995. Er 

wordt ook een normale verdeling van de residuele waarden bekomen rond 0 voor alle 

componenten. Om echter met zekerheid te kunnen besluiten of de methode lineair is, kan ook 

hier een F-test uitgevoerd worden. Voor een gedetailleerde beschrijving wordt ook hier 

verwezen naar het volgende artikel (Araujo, P., 2009). 

4.3.2 Controle van de matrixeffecten 

4.3.2.1 Werkwijze 

Daarvoor wordt op dezelfde manier als in de eerste methode gewerkt. Er wordt van de 

standaardmix 2 standaardreeksen aangemaakt rechtstreeks in vials met de volgende 

concentraties, respectievelijk: 0, 1, 2, 5, 10, 25, 50, 124 en 250 ng/ml van alle componenten. 

Aan elke vial wordt 10 µl van de interne standaardmix (0,2 µg/ml) toegevoegd wat neerkomt 

op een concentratie van 10 ng/ml interne standaard voor elke component. Verder zullen we 12 

keer 0,2 ml blanco plasma extraheren volgens de later beschreven methode om zo voldoende 

matrix te bekomen die we zullen gebruiken om 1 standaardreeks te belasten met matrix. Zo 

kunnen we de 2 reeksen vergelijken om de matrixeffecten te bekijken. 
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4.3.2.2 Resultaten 

In onderstaande tabel (tabel 4.14) wordt de gemiddelde respons en variatiecoëfficiënt 

weergegeven van alle interne standaarden voor zowel de curve rechtstreeks in mobiele fase 

als de curve belast met matrix. Verder wordt ook de verhouding weergegeven van de 

gemiddelde respons van de interne standaarden belast met blanco plasma op deze zonder 

invloed van de matrix. Zo kan je nagaan wat de invloed van de matrix is op de detectie van de 

stoffen in de MS. 

TABEL 4.14: GEMIDDELDE RESPONS VOOR ALLE INTERNE STANDAARDEN EN 

CV IN MOBIELE FASE EN NA SPOTTEN MET EXTRACTIE 

Component Gemiddelde respons in 

mobiele fase (CV %) 

Gemiddelde respons 

na spotten met 

extract (CV %) 

Matrixeffecten 

(%) 

Morfine-d3 356,2 (28,4) 424,8 (15,2) 120,4 

Benzoylecgonine-

d3 

6019,8 (16,1) 3555,4 (10,3) 59,1 

Cocaïne-d3 54468,1 (13,3) 34967,2 (10,2) 64,2 

Codeïne-d3 785,1 (13,3) 565,9 (15,4) 72,1 

6-MAM-d3 1772,5 (16,9) 1478,8 (11,6) 83,4 

Amfetamine-d11 6873,9 (17,9) 6972,8 (9,0) 101,4 

MDEA-d5 30001,5 (11,9) 28304,7 (10,5) 94,3 

MBDB-d5 19938,6 (19,6) 18191,6 (11,9) 91,2 

MDMA-d5 9821,5 (14,6) 7678,9 (13,5) 78,2 

 

Omdat we voor elke component een specifieke interne standaard toevoegden baseren we ons 

op deze percentages (voor de IS) om de matrixeffecten van de niet gedeutereerde stoffen te 

bepalen. Dit kan omdat de interne standaard zich op dezelfde wijze gedraagt als de echte 

component en dus ook op hetzelfde tijdstip elueert en ongeveer dezelfde matrixeffecten 

ondervindt. De tabel toont aan dat er ionenhancement (versterking effect) is in het geval van 

morfine alsook een licht effect bij amfetamine. De overige componenten vertonen een matige 

tot redelijke vorm van ionsuppressie (onderdrukking signaal) als gevolg van matrixeffecten. 
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4.3.3 Herhaalbaarheid van het extractierendement van alle componenten 

4.3.3.1 Gebruikte extractiemethode 

Er wordt gebruik gemaakt van SPE (Solid Phase Extraction) met behulp van OASIS® HLB 

(Hydrophilic-Lipophilic-Balanced ) (3ml, 60 mg) cartridges van Waters. Deze scheiden 

basen, zuren en neutrale stoffen op basis van hydro- en lipofiliciteit. 

Eerst wordt 1 ml bloed gecentrifugeerd gedurende 10 minuten bij 700 g om overbodig 

celmateriaal te verwijderen. Aan 200 µl plasma (supernatans) wordt vervolgens 1 ml boraat 

buffer pH 9 toegevoegd om het staal te verdunnen en op de gewenste pH te brengen voor 

extractie. 

Daarna worden de SPE kolommen eerst geconditioneerd met 2 ml methanol en 2 ml UP 

water. Dit zorgt ervoor dat de kolom bevochtigd wordt wat nodig is voor interactie met de 

componenten. Vervolgens worden de reeds voorbereide stalen op de kolom gebracht en 

gebeurt de extractie. Eens dit gebeurd is worden de kolommen gewassen met respectievelijk 2 

ml van een water:5% methanol (95:5, v/v) oplossing en 2 ml water:2% ammoniumhydroxide 

in methanol (80:20, v/v) oplossing. Hierdoor worden componenten die niet geïnterageerd 

hebben met de kolom weggewassen zodat ze in de verdere analyse niet meer kunnen 

interfereren. Daarna wordt gedurende 10 minuten vacuum getrokken om uiteindelijk de 

componenten te laten elueren door 2 ml 2% azijnzuur in methanol toe te voegen. Dit zorgt 

ervoor dat je componenten loskomen van de kolom en in de proefbuis kunnen opgevangen 

worden. Daarna wordt nog eens kort vacuum getrokken en het bekomen eluens wordt 

drooggedampt bij 35°C met stikstof. Daarna wordt 100 µl mobiele fase toegevoegd en na 

goed vortexen wordt alles overgebracht in inserts zodat de stalen geanalyseerd kunnen 

worden met de UPLC/MS-MS. 

4.3.3.2 Werkwijze 

Er wordt voor 2 concentratieniveaus telkens 6 keer (n = 6) de gewenste hoeveelheid 

toegevoegd van elke component aan 200 µl UP water. Dit doen we op allemaal op 1 dag dus 

kunnen we spreken van de herhaalbaarheid van het extractierendement. De IS van elke 

component wordt hierbij telkens pas na de extractieprocedure toegevoegd om ervoor te 

zorgen dat deze 100 % is. Dit zorgt ervoor dat de respons van de interne standaarden, in 

tegenstelling tot die van de componenten, niet afhankelijk is van het extractierendement zodat 

we nadien de relatieve respons kunnen gebruiken om het rendement te bepalen. 
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Als controle wordt voor elk van de 2 concentratieniveaus 6 keer dezelfde hoeveelheid van de 

standaardmix (0,4 µg/ml) en IS-mix (0,2 µg/ml) rechtstreeks toegevoegd aan vials en 

drooggedampt. Uiteindelijk worden de gemiddelde relatieve responsen, die rechtstreeks 

bekomen worden, vergeleken met deze van de extracties. Indien het extractierendement 100 

% zou bedragen dan zou de gemiddelde relatieve respons in beide gevallen gelijk moeten zijn. 

Een voordeel om in plaats van blanco plasma, UP water te gebruiken, is het feit dat je de 

invloed van ionsuppressie achterwege laat en zo rechtstreeks het effect van de 

extractiemethode evalueert.  

4.3.3.3 Resultaten 

De volgende tabel (tabel 4.15) geeft de gemiddelde relatieve respons weer in mobiele fase en 

in plasma-extract voor alle componenten. Ook de variatiecoëfficiënt (blauwe cijfers) en het 

extractierendement (groene cijfers) worden weergegeven. 

TABEL 4.15: SAMENVATTENDE TABEL EXTRACTIERENDEMENT VOOR ALLE 

COMPONENTEN 

Component Concentratie Relatieve respons MF Relatieve respons EX Rendement (%) 

  ng/ml  Gem. CV (%) Gem. CV (%)   

Morfine 
10 11,6 9,5 8,91 5,6 76,8 

25 30,6 7,2 25,6 2,9 83,5 

6-MAM 
10 7,12 17,2 6,52 7,0 91,5 

25 22,3 16,7 21,5 11,8 94,2 

Benzoylecgonine 
10 10,22 1,1 11,4 1,8 111,5 

25 27,6 1,2 30,5 1,2 110,6 

Cocaïne  
10 9,60 2,1 8,00 8,4 83,4 

25 21,3 11,6 19,9 3,0 93,4 

Amfetamine 
10 19,2 1,0 18,7 1,2 97,4 

25 40,7 0,5 42,4 0,8 104,3 

MDMA 
10 18,0 1,3 18,4 1,1 102,2 

25 47,3 0,5 43,8 1,2 92,6 

MDEA 
10 7,68 4,3 5,59 10,6 72,8 

25 19,8 8,7 17,0 2,5 86,0 

MBDB 
10 4,44 0,9 4,51 0,2 101,5 

25 10,4 0,6 9,75 1,0 93,4 

Codeïne 
10 9,48 15,9 10,5 19,9 110,4 

25 31,4 20,3 23,7 15,8 75,6 
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De bekomen resultaten geven voor alle stoffen een voldoende hoog rendement aan voor de 

gebruikte methode. Het verhoogde rendement bij benzoylecgonine kan mogelijk verklaard 

worden door het feit dat deze een metaboliet van cocaïne is waardoor er tijdens de analyse 

nog een beetje cocaïne is omgezet tot deze stof. Op basis van de variatiecoëfficiënten kunnen 

we besluiten dat voor de meeste componenten de herhaalbaarheid van de extractie 

aanvaardbaar is. Bovendien wordt door de IS gecorrigeerd voor eventuele afwijkingen tijdens 

de extractie. 

4.3.4 Herhaalbaarheid, reproduceerbaarheid en bijhorende accuraatheid van de 

methode 

De herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid zal bij alle componenten worden onderzocht op 3 

verschillende concentratieniveaus: 5 ng/ml, 10 ng/ml en 25 ng/ml. Net zoals bij methode 1 

wordt hier gekeken naar de variatiecoëfficiënt om de precisie uit te drukken en voor de 

accuraatheid baseren we ons terug op de gemiddelde afwijking van de theoretische waarde 

(bias). De variatiecoëfficiënt mag terug niet meer dan 15 % bedragen (SOFT/AAFS, 2006) 

om van een voldoende nauwkeurige precisie te spreken en voor de accuraatheid mag de 

gemiddelde waargenomen concentratie op elk niveau niet meer dan 15 % afwijken van de 

werkelijke concentratie (FDA, 2001).   

4.3.4.1 Werkwijze 

In het geval van herhaalbaarheid wordt voor elke concentratieniveau aan 0,2 ml blanco 

plasma de gewenste hoeveelheid toegevoegd van de standaard-mix (0,4 µg/ml) om 

bovenstaande controleconcentraties te bekomen. De concentratie van de IS bedraagt overal 10 

ng/ml. Dit wordt 5 maal uitgevoerd voor elke concentratie en gebeurt op 1 dag. Gelijktijdig 

wordt een ijklijn opgesteld zoals eerder beschreven bij lineariteit om zo de concentraties te 

kunnen bepalen. Om de reproduceerbaarheid te bepalen wordt op 5 verschillende dagen een 

ijklijn opgesteld en worden telkens de 3 controles meegenomen in de analyse.  

4.3.4.2 Resultaten 

De samenvattende tabel (Tabel 4.16) geeft het gemiddelde, de variatiecoëfficiënt en 

accuraatheid (bias %) weer voor alle componenten in de analyse. 
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TABEL 4.16: HERHAALBAARHEID, REPRODUCEERBAARHEID EN 

ACCURAATHEID VAN DE GEBRUIKTE METHODE VOOR ALLE COMPONENTEN 

Component Concentratie Herhaalbaarheid (n=5) 
Reproduceerbaarheid 

(n=5) 

  ng/ml  Gem. CV (%) ACC. (%) Gem. CV (%) ACC. (%) 

Morfine 
   

  
  

  

  5 4,96 7,8 99,1 5,32 13,1 106,4 

  10 9,55 17,7 95,5 9,90 10,3 99,0 

  25 25,65 4,2 102,6 24,70 8,4 98,8 

6-MAM 
   

  
  

  

  5 4,61 10,2 92,2 4,76 14,7 95,2 

  10 9,47 12,5 94,7 10,11 3,2 101,1 

  25 29,99 10,4 120,0 27,53 11,7 110,1 

Benzoylecgonine 
  

  
  

  

  5 5,24 3,5 104,7 4,62 14,8 92,4 

  10 10,54 5 105,4 9,39 13,0 93,9 

  25 27,07 3,0 108,3 25,26 6,3 101,1 

Cocaïne 
   

  
  

  

  5 5,13 2,8 102,6 4,89 5,5 97,9 

  10 10,14 2,4 101,4 9,82 7,6 98,2 

  25 25,05 1,1 100,2 24,06 5,9 96,2 

Amfetamine 
  

  
  

  

  5 5,33 2,8 106,5 5,19 14,8 103,9 

  10 10,40 6,0 104,0 10,10 6,4 101,0 

  25 26,17 2,2 104,7 24,08 7,5 96,3 

MDMA 
   

  
  

  

  5 4,83 13,6 96,7 4,97 10,1 99,4 

  10 9,76 9,1 97,6 10,17 9,0 101,7 

  25 25,77 6,3 103,1 24,29 3,4 97,2 

MDEA 
   

  
  

  

  5 5,00 5,6 100,0 5,49 14,3 109,8 

  10 9,16 5,6 91,6 10,26 9,2 102,6 

  25 26,50 7,3 106,0 24,79 10,7 99,2 

MBDB 
   

  
  

  

  5 4,30 18,8 85,9 5,53 14,1 110,7 

  10 9,53 14,8 95,3 10,34 10,4 103,4 

  25 37,70 9,3 150,8 24,87 14,2 99,5 

Codeïne 
   

  
  

  

  5 4,82 12,1 96,4 4,81 14,6 96,2 

  10 10,07 12,3 100,7 10,38 2,9 103,8 

  25 25,22 4,4 100,9 25,69 12,3 102,7 
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Op basis van deze tabel kunnen we stellen dat de methode in het geval van 

reproduceerbaarheid (n=5) precies en accuraat is. De variatiecoëfficiënt (in het blauw) is nooit 

hoger dan de vooropgestelde grens van 15% en de accuraatheid (in het groen) varieert van 

minimum 92,4 % tot maximum 110,1 %. In het algemeen geeft de reproduceerbaarheid 

gemiddeld iets hogere waarden voor de variatiecoëfficiënt dan bij herhaalbaarheid omdat men 

op verschillende dagen werkt en dus meer variatie krijgt op de bekomen waarden. 

Voor de herhaalbaarheid zijn er 3 componenten waar niet voor elk concentratieniveau aan de 

eisen voldaan is (in het rood) voor precisie en accuraatheid. Het gaat om morfine, 6-MAM en 

MBDB. Omdat we gebruik maken van een drugsmix (0,4 µg/ml) waarin alle componenten 

zich bevinden om stalen te spiken, is de kans groter dat de precisie of accuraatheid niet voor 

alle componenten tegelijk binnen de grenzen zal liggen. Voor de overige componenten is wel 

aan de eisen voldaan voor herhaalbaarheid (precisie) en accuraatheid. 

4.3.5 Rapporteringsgrens voor alle componenten 

Hetzelfde geldt hier als bij de methode voor THC. Er zal een rapporteringsgrens vastgelegd 

worden op basis van de waarde van de laagste calibrator in de calibratiecurve, die onder de 

cut-off ligt van het KB. We nemen hier 5 ng/ml als laagste punt van de calibratiecurve omdat 

bij 2 ng/ml de afwijking ten opzichte van de ijklijn niet altijd binnen de grenzen van 80 tot 

120 % ligt en dus teveel afwijkt. Deze concentratie wordt als de rapporteringsgrens genomen 

en ligt onder de cut-off waarden voor alle componenten uit het KB. Verder dient opgemerkt 

dat reeds aangetoond werd dat op het 5 ng/ml concentratieniveau voor alle componenten een 

goede precisie en accuraatheid bekomen (zie reproduceerbaarheid) werd waardoor de LOQ 

momenteel hieraan gelijkgesteld kan worden. Echter de LOQ is de laagste concentratie 

waarvoor routinegewijs een aanvaardbare variatiecoëfficiënt kan bekomen worden, dus kan  

experimenteel nog een lagere waarde bekomen worden voor de LOQ, maar dit is niet nodig in 

dit geval. 
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5 BESLUIT 

5.1 Methode voor THC 

De doestelling was een methode te optimaliseren en valideren voor het opsporen van THC in 

plasma op basis van UPLC-MS/MS. Daarbij richten we ons op THC en initieel ook op 

THCCOOH, zijn hoofdmetaboliet die in hogere concentraties aanwezig is en langer 

opspoorbaar blijft. Als interne standaard wordt THC-d3 toegevoegd aan blanco plasma om te 

corrigeren voor variatie in extractie, injectievolume, matrixeffecten,… 

De methode maakt gebruik van een vloeistof-vloeistof extractie met behulp van 

hexaan/ethylacetaat (90/10), waarna de extracties geanalyseerd worden met een Acquity 

UPLC BEH kolom (150 mm x 2,1 mm, 3,5 µm) met volgende mobiele fase: 21 % oplossing 

A (0,1 % mierenzuur in UP water) en 79 % oplossing B (0,1 % mierenzuur in methanol). De 

retentietijden van THC en THCCOOH bedragen hierbij respectievelijk 10,91 en 4,57 

minuten. Er wordt gebruik gemaakt van ionisatie in de positieve electrospray modus waarbij 

de MS de componenten opvolgt door 2 tijdvensters in te stellen. Bij het eerste venster wordt 

enkel naar de gekozen transities van THCCOOH gekeken en bij de tweede worden enkel die 

van THC en THC-d3 opgevolgd. Voor de identificatie mogen de retentietijd en de ionratio 

niet meer dan respectievelijk 2 en 30 % afwijken van de werkelijke waarde voor THC, die 

respectievelijk 11,31 en 2,167 minuten bedragen. Zoals eerder aangehaald is er een rechtse 

shift van de retentietijden na vervanging door een nieuwe kolom. Deze bleef stabiel voor alle 

uitgevoerde proeven, die na de vervanging uitgevoerd werden. 

THC en THCCOOH hebben een extractierendement van respectievelijk 68 en 47 % voor de 

concentratie van 1 ng/ml met een aanvaardbare herhaalbaarheid. De matrixeffecten werden 

ook onderzocht en die bedroegen voor THC, THC-d3 en THCCOOH respectievelijk  95,7 %, 

91,3 % en 98,1 %. De lineariteit werd onderzocht en bevestigd in de range van 0 tot 40 ng/ml 

voor THC en van 0 tot 160 ng/ml voor THCCOOH. Om volledig zeker te zijn dat de methode 

lineair is kan nog een F-test uitgevoerd worden ter controle. Verdere validatie van 

THCCOOH werd niet gedaan omdat in het KB deze stof niet opgespoord dient te worden 

voor vervolging. 
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Voor THC werd een goede selectiviteit bekomen ten opzichte van blanco plasma alsook een 

goede selectiviteit ten opzichte van benzodiazepinen, de andere psychotrope/verdovende 

stoffen beschreven in het KB en nog enkele componenten beschreven bij selectiviteit (enkele 

morfine- en amfetamine analogen). Bij de kwantificatie van THC in plasma wordt voldaan 

aan de eisen voor herhaalbaarheid, reproduceerbaarheid en accuraatheid. 

De rapporteringsgrens wordt gelijk gesteld aan 0,5 ng/ml, tevens ook het laagste punt in de 

calibratiecurve en onder de cut-off waarde van 1,0 ng/ml, die in het KB beschreven staat. Het 

laboratorium zal voor een volledige validatie nog een shewart-kaart moeten opstellen op basis 

van reproduceerbaarheid, maar hiervoor zijn minstens 10 metingen nodig. Verder moeten ook 

nog ringtesten uitgevoerd worden wanneer deze beschikbaar zijn in het laboratorium. 

5.2 Methode voor  amfetaminen, opiaten en cocaine 

Voor deze methode werd gebruik gemaakt van een reeds gevalideerde methode waarbij de 

volgende componenten simultaan geëxtraheerd en geanalyseerd werden met een LC/MS-MS. 

Het gaat om cocaïne, benzoylecgonine, morfine, codeïne, 6-monoacetylmorfine, amfetamine, 

MDMA, MDEA en MBDB. Voor elk van deze componenten werd een specifieke interne 

standaard toegevoegd aan blanco plasma om kwantificatie mogelijk te maken. 

Er wordt gebruik gemaakt van SPE om de componenten te scheiden. Daarvoor worden 

OASIS® HLB (Hydrophilic-Lipophilic-Balanced ) (3 ml, 60 mg) cartridges gebruikt. Na de 

scheiding worden de componenten geanalyseerd met een Atlantis dC18, 3 µm (100 mm x 2,1 

mm i.d.) kolom. De mobiele fase bestaat uit een gradiënt waarvan de initiële samenstelling 95 

% oplossing A (ammonium formaat buffer 2mM pH3 en 0,1 % mierenzuur) en 5 % oplossing 

B (acetonitrile) is. Daarbij liggen de retentietijden voldoende uit elkaar om de stoffen 

optimaal te kunnen scheiden. Er wordt gebruik gemaakt van 9 tijdsvensters waarbij de MS 

enkel de gekozen transities bekijkt van de geselecteerde componenten. Om de stoffen te 

identificeren mogen ook hier de retentietijden en ion ratios niet meer dan respectievelijk 2 en 

30 % afwijken van de werkelijke waarde voor elke component. 

De lineariteit werd onderzocht en bevestigd op 5 verschillende dagen voor alle componenten 

in de range van 0 tot 250 ng/ml. Om echter volledig zeker te zijn dat de methode lineair is kan 

nog een F-test uitgevoerd worden ter controle. De extractierendementen variëren van 

minimum 72,8 % voor MDEA tot 111,5 % voor benzoylecgonine met een aanvaardbare 

herhaalbaarheid. 
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De invloed van matrixeffecten werd nagegaan voor de interne standaarden. In het geval van 

MDEA-d5 (101,4 %) en morfine d-3 (120,4 %) is er sprake van lichte tot matige 

ionenhancement, voor de overige componenten is er ionsuppressie variërende van 59,1 % tot 

94,3 %. 

Voor de kwantificatie van deze stoffen werd voldaan aan de eisen voor reproduceerbaarheid, 

herhaalbaarheid en accuraatheid. Behalve voor MBDB en 6-MAM was de accuraatheid buiten 

de grenzen op het 25 ng/ml concentratieniveau in het geval van herhaalbaarheid. De 

rapporteringsgrens wordt overal gelijkgesteld aan 5,0 ng/ml, daarbij ligt deze waarde ruim 

onder de cut-off waarden voor elke component beschreven in het KB. 

Ook hier moeten nog enkele punten gevalideerd worden. De selectiviteit ten opzichte van 

blanco plasma zal nog bekeken moeten worden en indien nodig kan ook de selectiviteit ten 

opzichte van andere stoffen nog getest worden. Verder zal ook nog een shewart-kaart voor 

elke component opgesteld moeten worden, maar daarvoor zijn minstens 10 verschillende 

metingen nodig. Tot slot moet ook nog deelgenomen worden aan ringtestrondes 

(derdelijnscontrole) wanneer deze voor alle componenten beschikbaar zullen zijn in het 

laboratorium. 
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