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SAMENVATTING 

 

De glycosiden zijn een uitgebreide groep van chemische stoffen die zowel in planten als dieren 

voorkomen. Al deze verschillende soorten glycosiden worden onderverdeeld in groepen. We 

onderscheiden zo de saponinen, blauwzuurglycosiden, hartglycosiden…  

Elke groep zal inwerken op bepaalde organen of lichaamsdelen. Zo zullen de hartglycosiden vooral 

inwerken op - hoe kan het ook anders - het hart.  

Een van de belangrijkste “toepassingen” van deze cardiale glycosiden zijn de intoxicaties. Deze 

komen namelijk vrij frequent voor en kunnen ernstige symptomen opwekken zoals 

hartritmestoornissen, shock en sterfte. Het is dus van belang een snelle en goede diagnose te kunnen 

stellen om zo de patiënt zo snel mogelijk te helpen. Dit vraagt om verschillende aangepaste 

diagnosemogelijkheden: zo kan men gebruik maken van de anamnese en symptomen. Deze 

technieken zijn echter niet genoeg, en aanvullende labo-onderzoeken, postmortale onderzoeken of 

eventueel zelf testen met proefdieren zullen de diagnose moeten bevestigen.  

Ook qua behandeling zijn er verschillende mogelijkheden. Een gekende techniek is het gebruik van 

digoxine-specifieke Fab-fragmenten. Deze zullen binden aan het toxine en zo voorkomen dat de 

hartglycosiden kunnen binden aan de receptoren in het lichaam. Deze zijn echter duur, en bovendien 

werken ze niet tegen de ritmestoornissen die optreden en die lethaal kunnen zijn. Daarom wordt 

geopteerd voor anti-aritmica of β-blockers als behandeling. 

 

In deze literatuurstudie wordt in een eerste deel een kort overzicht gegeven van de algemene 

glycosiden, waarbij vooral de groep van de cardiale glycosiden grondiger onder de loep wordt 

genomen. Verder volgt een bespreking van mogelijke oorzaken en symptomen van een intoxicatie 

met hartglycosiden, evenals de pathogenese. De diagnosemogelijkheden worden opgesomd en de 

verschillende aspecten ervan worden bekeken, waarna een overzicht volgt van mogelijke 

behandelingen. 

In een tweede deel wordt een functioneel overzicht gegeven van een aantal planten in België die een 

cardiale glycosiden-intoxicatie kunnen veroorzaken. 

 

Key words: Cardiac glycosides - Horse - Heart - Intoxication - Physiology 
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1 INLEIDING 

 

Glycosiden in het algemeen, en de hartglycosiden in het bijzonder, zijn toxines die vooral bekend zijn 

dankzij hun toxisch effect dat ze kunnen veroorzaken op onze verschillende organen (hart, dunne en 

dikke darm e.d.). Ze zijn dus vooral bekend door hun mogelijkheid tot intoxicatie en hebben in de 

volksmond een negatieve bijklank gekregen. 

De grote moeilijkheid bij zo’n intoxicatie is het vaststellen welke glycosiden nu juist verantwoordelijk 

zijn voor de symptomen. In een plant kunnen namelijk meerdere glycosiden voorkomen die aan elkaar 

verwant zijn. Door deze verwantschap zullen ze op een bloedonderzoek vaak een lichte kruisreactie 

vertonen met elkaar. Zo zal men bv. bij een bloedonderzoek naar digoxine, waar dus op één specifiek 

glycoside wordt gezocht met behulp van monoclonale antistoffen, zien dat er bepaalde ‘niet-digoxine’ 

glycosiden zijn die een kruisreactie vertonen met de digoxine-test. In die gevallen kan het zijn dat de 

test slechts een lage ‘digoxine-concentratie’ aangeeft terwijl er in werkelijkheid een gevaarlijk hoge 

dosis hartglycosiden (verschillend van digoxine) werd opgenomen. Dit maakt dat in dergelijke gevallen 

de lage concentratie aan digoxine als klinisch onbelangrijk beoordeeld wordt terwijl het wel degelijk op 

een opname van hartglycosiden wijst en een aanwijzing van intoxicatie kan zijn. In geval van twijfel 

kan ook op digitoxine getest worden omdat deze meestal ook positief zal testen in geval van 

intoxicatie. Bijkomend voordeel is dat de halfwaardetijd van digitoxine langere is dan van digoxine 

waardoor het ook langer kan aangetoond worden. Het is belangrijk te onthouden dat digoxine en 

digitoxine nooit in het lichaam van een gezond individu mogen gevonden worden wanneer deze niet 

onder therapeutische digoxine behandeling staat. 

 

Dat glycosiden gevaarlijk zijn, staat buiten kijf. De dag van vandaag zijn onderzoekers er echter in 

geslaagd om ook positieve punten aan de glycosiden te ontdekken. Zo worden ze gebruikt in 

verschillende onderzoeken, onder andere voor een mogelijke therapie tegen kanker, en worden ze 

aangewend als medicatie voor hartinsufficiëntie (Newman et al. 2008). 

 

Het doel van deze literatuurstudie is om meer te weten te komen wat deze hartglycosiden nu eigenlijk 

zijn, een schets te geven van hun belang voor dieren en hun effecten te overlopen. Verder worden de 

mogelijke diagnose- en behandelingsmogelijkheden bekeken. Zo proberen we dus een duidelijk 

overzicht te scheppen in de wereld van de hartglycosiden. 
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2 LITERATUURSTUDIE: CARDIALE GLYCOSIDEN - INTOXICATIE 

2.1 OVERZICHT, OPBOUW EN INDELING VAN DE GLYCOSIDEN 

 

Glycosiden zijn verbindingen die chemisch gezien opgebouwd zijn uit twee delen: enerzijds is er een 

suikergedeelte (ook wel het glycon genoemd), anderzijds is er ook een niet-suikergedeelte (het 

aglycon). Het suiker dat het glycon-deel uitmaakt, kan in principe elk mogelijk suiker zijn  

(denken we maar aan glucose, fructose, galactose… ). Als het suikergedeelte in de glycoside een 

glucose is, spreekt men soms ook van een glucoside (De Cleene, 2006).  

De glycosiden komen meestal voor in planten, maar ook dieren kunnen een bron zijn. Zo zou, volgens 

een onderzoek geleverd door Gowda et al. (2003), de reuzenpad (Bufo marinus) toxische 

componenten afscheiden die zeer sterk lijken op digoxine. Deze worden aangemaakt als bescherming 

tegen roofdieren. 

 

Zoals aangehaald in de inleiding zijn er verschillende soorten van glycosiden. Deze worden 

gemakshalve ingedeeld in verschillende groepen. De indeling kan gebeuren op basis van:   

- het glycon: de indeling is gebaseerd op basis van de aanwezige suikers 

- het type van verbinding 

- het aglycon: een indeling op basis van het niet-suikergedeelte. Deze indeling wordt het meest 

gebruikt. Een overzicht op basis van deze indeling is in figuur 1 zichtbaar. 

  

 
Fig. 1: Indeling van de giftige glycosidengroepen volgens De Cleene (2006). 

 

 

• Bij een intoxicatie met blauwzuurglycosiden of cyanogene glycosiden wordt het toxische HCN 

afgesplitst na opname. Het HCN zorgt ervoor dat er geen zuurstofafgifte meer is aan de 

weefselcellen. Er ontstaat dus een cellulaire anoxie (De Cleene, 2006). De meest bekende 

vertegenwoordiger van deze groep is het amygdaline, dat onder andere voorkomt in 

pruimelaars, appelaars en perelaars. 

Glycosiden 

Blauwzuur-
glycosiden 

Mosterdolie-
glycosiden Saponinen Antrachinon-

glycosiden Hartglycosiden 

Cardenolides Bufadienolides 
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• Opname van mosterdolieglycosiden of glucosinolaten zal resulteren in irritatie van huid en 

mucosae. 

• De saponinen zijn glycosiden die in staat zijn om rode bloedlichaampjes af te breken (hemolyse). 

Ze zijn bitter en schuimproducerend. 

• De antrachinonglycosiden hebben op hun beurt een sterk laxerend effect. Ze komen onder 

andere in rabarber voor. 

• De hartglycosiden staan centraal in deze literatuurstudie. Men onderscheidt hieronder nog twee 

subgroepen: de Cardenolides en de Bufadienolides.  

De groep van de Bufadienolides komt voornamelijk voor bij de reuzenpad (Bufo marinus) en 

slechts bij enkele planten, zoals Urginea (de Zeeajuin), Homeria en Tylecodon spp. (Cheeke, 

1989). Bij intoxicatie door deze planten of door de reuzenpad zullen er detecteerbare 

concentraties van digoxine in het lichaam aanwezig zijn. Dit doordat de seroimmuno-assay 

voor digoxine een kruisreactie vertoont met de Bufodiënolides (Gowda, 2003). 

Meest voorkomend in de plantenwereld zijn de Cardenolides (Hollman, 1985). De meeste 

dieren zullen deze planten niet uit zichzelf opnemen vanwege de zeer bittere smaak. 

Bovendien werken ze ook emetisch.  

 

Intoxicatie kan op verschillende manieren gebeuren. Vooral opname van gedroogde planten is een 

mogelijkheid. Hierbij verliezen de planten namelijk hun uitgesproken bittere smaak waar de dieren een 

aversie tegen hebben. Als de eigenaar hooi voedert, waar toevallig planten bijzitten die hartglycosiden 

bevatten, zullen de dieren niet meer in staat zijn de giftige planten te onderscheiden van de niet-

giftige, aangezien de bittere smaak verdwenen is. Een andere mogelijkheid is dat de dieren 

onvoldoende voedsel voorhanden hebben, en daardoor niet anders kunnen dan giftige gewassen op 

te nemen om hun honger te stillen. Sommige dieren zouden bovendien een voorkeur ontwikkelen voor 

planten die niet goed voor hen zijn. Dit verschijnsel werd voornamelijk bij zieke dieren gezien (Nelis, 

2012). 

 

2.2 CHEMISCHE OPBOUW VAN DE HARTGLYCOSIDEN 

 

De hartglycosiden volgen de algemene opbouw van glycosiden, en zijn dus opgebouwd uit een 

suikergedeelte en een niet-suikergedeelte. 

Het niet-suiker gedeelte bestaat uit een centraal skelet, een steroïde, waaraan op positie zeventien 

een lactone-groep (cyclisch ester) gebonden is. 

Afhankelijk van welk lacton gebonden is op positie zeventien, spreken we ofwel van Cardenolides als 

de lactonegroep een butyrolactone is (het niet-suiker gedeelte zal in dat geval bestaan uit 23 C-

atomen), ofwel van Bufadienolides indien dit een pyrone-molecule is. Hierbij bestaat het aglycon uit 24 

C-atomen (Hollman, 1985). 

Aan het niet-suikergedeelte is op positie drie vervolgens het suikergedeelte gebonden (figuur 2). 
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In figuur 2 kan men deze opbouw duidelijk herkennen: het steroïdaal skelet en de lactonegroep op 

positie zeventien, waar ofwel een butyrolactone of een pyrone gebonden is. Dat zal zorgen dat we 

respectievelijk met een Cardenolide of een Bufadienolide te maken hebben. Deze structuur vormt 

samen het niet-suiker gedeelte. Op positie drie vinden we de bindingsplaats voor het suiker. 

 

Passen we dit toe op bijvoorbeeld Ouabaïne (figuur 3), zien we dat dit een Cardenolide is, door de 

aanwezigheid van een butyrolactone op positie zeventien. Op positie drie is het suiker gebonden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 : Basisstructuur van de hartglycosiden (uit Cerella et al., 2013). 

Fig. 3: Chemische structuur van Ouabaïne (uit Cerella et al., 2013). 
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2.3 INTOXICATIE DOOR HARTGLYCOSIDEN 

2.3.1  Oorzaken 

 

Volgens Kanji en Maclean (2012) kan een intoxicatie door cardiale glycosiden op verschillende 

manieren tot stand komen. 

Een eerste mogelijkheid is door een overmatige opname van een plant die hartglycosiden bevat. In 

het algemeen zullen grazende dieren giftige planten niet opnemen. Dat komt doordat deze planten 

meestal een afstotende smaak hebben. Onder bepaalde omstandigheden, zoals een voedseltekort, 

zal het dier echter minder kieskeurig worden in zijn rantsoen. Er bestaat dan een kans dat hij planten 

opneemt die intoxicaties kunnen veroorzaken. 

Een ander probleem bij grazers is het feit dat sommige giftige planten in gedroogde toestand hun 

afstotende smaak (zoals hun bitterheid) verliezen. Daardoor kunnen de dieren het onderscheid niet 

meer maken tussen giftig en niet-giftig, en treedt makkelijker intoxicatie op. Ook de concentraties van 

de giftige stof kunnen in gedroogde toestand verhoogd zijn (Verbeken, 2010). Ook bij niet-grazende 

dieren kunnen intoxicaties optreden, dit door opname of contact met planten. 

Deze eerste vorm zal voornamelijk een acute toxiciteit veroorzaken. 

Een tweede mogelijkheid die Kanji en Maclean (2012) aangeven in hun onderzoek is dat er een 

accumulatie gebeurt van toxische stoffen door problemen in de klaringsmechanismen, of door 

interacties met andere medicijnen. Deze vorm zal vooral resulteren in een chronische toxiciteit. 

2.3.2  Fysiologie van de normale hartwerking 

 

De werking van de hartglycosiden is een ingewikkeld mechanisme. Om dit goed te kunnen begrijpen 

volgt een kort overzicht van de normale werking van de dwarsgestreepte hartspiercellen en het hart. 

 

Onder normale omstandigheden heerst op de celmembraan van een dwarsgestreepte skeletspiercel 

een elektrische spanning. Deze spanning bedraagt -60mV. in rust, en wordt daarom ook wel de 

rustmembraanpotentiaal (RMP) genoemd. Deze rustmembraanpotentiaal komt er echter niet zomaar: 

hij wordt gevormd, en in stand gehouden, door continue in- en efflux van Na+ en K+ in en uit de cel.  

De ionen lopen normaal altijd van hoge naar lage concentratie (dus volgens de concentratiegradiënt). 

Voor Na+ zou dit dus van extracellulair naar intracellulair zijn, en voor K+ van de intracellulaire naar de 

extracellulaire ruimte. 

Voor het in stand houden van de rustmembraanpotentiaal is het echter nodig dat deze twee ionen 

tegen de concentratiegradiënt in worden gepompt. De drijvende kracht achter deze pompwerking van 

Na+ en K+, is het Na+-K+-ATPase. Dit enzyme dat aanwezig is op de celmembraan, zorgt er namelijk 

voor dat het Na+ uit de cel, en het K+ in de cel wordt gebracht. 

Doordat deze pompwerking van het Na+-K+-ATPase tegen de concentratiegradiënt inwerkt, is dit dus 

een actief en bijgevolg energieverbruikend proces. 

Wanneer de skeletspiercel echter een zenuwprikkel doorgestuurd krijgt, zal een beperkte groep Na+-

kanalen als antwoord op deze prikkel geopend worden. 
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Het resultaat is een instroom van Na+, waardoor de drempelpotentiaal bereikt kan worden.  

Wordt deze bereikt, dan zullen verschillende potentiaal gestuurde Na+- kanalen geopend worden, en 

is er een massale influx van Na+. Hierdoor ontstaat de actiepotentiaal (AP), waarbij de 

membraanpotentiaal zelf positieve waarden (overshoot) kan aannemen. 

Wordt de drempelwaarde niet bereikt, dan ontstaat er geen actiepotentiaal en is er bijgevolg geen 

respons van de spier op de prikkel. 

 

In tegenstelling tot de skeletspiercellen, gebeurt de prikkelvorming voor contractie van de eveneens 

dwarsgestreepte hartspiercellen uitsluitend in het hart zelf. Deze prikkels ontstaan in de sinusknoop, 

die de pacemaker van het hart is. Volgens Silbernagl en Despopoulos (2010) “kunnen we deze dan 

ook aanzien als een autonoom orgaan”. Een prikkel ontstaat wanneer door de funny-current de 

drempelpotentiaal bereikt wordt.  Cunningham en Klein (2007) stellen dat “deze funny current ontstaat 

doordat er een continue influx blijft van Na+, door het sluiten van de K+-kanalen en uiteindelijk ook 

door het openen van de Ca2+-kanalen, juist voor het bereiken van de drempelwaarde.” Door het 

bereiken van de drempelpotentiaal worden de potentiaal-gestuurde Na+-kanalen geopend zodat het 

Na+ de cel kan binnenlopen,  en er ontstaat een actiepotentiaal.  

Deze gevormde actiepotentiaal zorgt voor 

contractie van de sinusknoop, die 

vervolgens door  de verschillende 

hartspiercellen, die onderling met elkaar in  

contact staan door gap-junctions, verder 

wordt geleid naar de atrioventriculaire 

knoop, en van daaruit naar de Bundels van 

His en de Purkinje-vezels. Zo krijgen we het 

uiteindelijke resultaat dat onze hartspier zal 

contraheren (figuur 4). 

 

In het myocard is er geen funny-current 

stroming aanwezig (deze komt enkel en alleen 

voor in de sinusknoop). Voor contractie zijn 

deze cellen dus volledig aangewezen op de sinusknoop en die prikkel die ze van daaruit krijgen. 

Door deze sinusprikkel wordt de drempelpotentiaal bereikt, waarna potentiaalgestuurde Na+-kanalen 

worden geopend en influx van Na+ zorgt voor de actiepotentiaal. Hierna gebeurt er echter iets unieks: 

er ontstaat een plateau-fase door de instroom van Ca2+. Door de actiepotentiaal worden namelijk 

spanningsafhankelijke Ca2+-kanalen geopend, waardoor Ca2+ uit de extracellulaire ruimte de cel 

instroomt. Dit instromen is op zijn beurt weer een trigger voor het openen van de Ca2+- kanalen van 

het sarcoplasmatisch reticulum. Deze fungeren als opslagplaats voor het intracellulaire Ca2+, en door 

het openen komt dit allemaal vrij in de cel.  

Uiteindelijk komt er dus langs twee wegen Ca2+ in het cytoplasma: enerzijds langs extracellulaire weg, 

en anderzijds via het sarcoplasmatisch reticulum. 

Fig. 4: verspreiding van de prikkel opgewekt in de 

sinusknoop (uit Burns, 2013). 
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De plateaufase is van groot belang omdat deze voorkomt dat er “kruising” van de prikkels plaatsvindt. 

De eerste delen van het myocard zijn namelijk nog refractair op het moment dat de actiepotentiaal de 

laatste delen van het myocard bereik (Silbernagl en Despopoulos, 2010). Het voorkomt dus dat een 

spiercel tweemaal door één prikkel zou worden geactiveerd. 

Bovendien is het Ca2+ ook nodig voor de contractie van de dwarsgestreepte spiervezels. Het bindt bij 

vrijstelling namelijk op het troponine-tropomyosine-complex. Door deze binding zal het ATP-ase 

geactiveerd worden, dat zorgt voor splitsing van het ATP aanwezig in het myosine-filament tot ADP en 

Pi . Calciumbinding aan TnC maakt dus attachment van myosine aan actine mogelijk (Silbernagl en 

Despopoulos, 2010).  

De concentratie Ca2+ die aanwezig is in de cel, wordt bepaald door actief terugtransport naar het 

sarcoplasmatsch reticulum, en door transport naar de extracellulaire ruimte, dit door Ca2+-ATPase en 

door een 3Na+/Ca2+-antiporter. 

Eenmaal het Ca2+ uit de cel verdwenen is, zal de rustmembraanpotentiaal terug aangenomen worden 

en is de cel klaar voor een nieuwe contractie. 

2.3.3  Werking van de hartglycosiden 

 

De voornaamste inwerkingsplaats van de hartglycosiden is het Na+-K+-ATPase, dat hierdoor 

geblokkeerd wordt. Dit enzyme komt echter niet alleen in het hart voor, maar ook in verschillende 

andere orgaansystemen. Bij een intoxicatie met hartglycosiden kan er dus zowel inwerking zijn op het 

hart (cardiaal), maar kunnen er evengoed systemische effecten (extracardiaal) waargenomen worden 

(Kanji en MacLean, 2012).  

 

2.3.3.1 Cardiale effecten 

 

De inwerking op het hart kan rechtstreeks gebeuren, via het Na+-K+-ATPase, of indirect via de 

n.Vagus.  

Bij rechtstreekse inwerking van de hartglycoside zullen deze het Na+-K+-ATPase blokkeren (inwerking 

op de celmembraan). Het resultaat is dat de pompwerking dus verloren gaat, en er intracellulair een 

stijging is van het Na+. Het K+ zal op zijn beurt intracellulair dalen en er ontstaat hyperkaliëmie.  

Hierdoor zal de membraanpotentiaal minder negatief worden en zal de drempelpotentiaal uiteindelijk 

bezwijken. Er ontstaat activatie van de potentiaal-gestuurde Na+- kanalen, en dus de vorming van een 

actiepotentiaal. Zoals gewoonlijk gaat dit gepaard met de influx van Ca2+, afkomstig uit de 

extracellulaire ruimte en het sarcoplasmatisch reticulum. 

Onder normale omstandigheden zal de concentratie van Ca2+ bepaald worden door de Na+/Ca2+-

antiporter, die aanwezig is in de celmembraan. De abnormaal hoge concentratie van Na+ in de cel 

zorgt er echter voor de Na+/Ca2+-antiporter wordt geïnhibeerd, en dat er een intracellulaire 

accumulatie is van Ca2+ (figuur 5). Door deze hogere concentratie van Ca2+ ontstaat een positief 

inotroop effect (contractiekracht van het hart is verhoogd) (Kanji en MacLean, 2012). 

 



 9 

 

 

In figuur 6 zien we de intracellulaire concentraties van K+, Na+ en Cl-, voor en na toediening van een 

hartglycoside. Hiervoor werden de cellen van de papillairspieren van een kat 3 uur in een verdunde 

oplossing van 0.01mM ouabaïne gelegd. 

De witte balken stellen de normale intracellulaire concentratie van het ion voor. De zwarte balken 

vertegenwoordigen de concentratie van het ion, na 3u in  de verdunde concentratie. We zien dat de 

concentratie van K+ inderdaad gedaald is ten opzichte van zijn normale concentratie, het Na+ enorm 

gestegen is, en ook Cl- is lichtelijk gestegen. Door de uiteindelijk toename van intracellulaire 

concentraties zal ook het cellulair volume toenemen.  We zien dan ook dat de cellen een gezwollen 

uitzicht hebben (Page, 1964). 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Fig. 5: blokkage van het Na+/K+-ATPase door cardiale glycosiden (CG). 

Door deze blokkage stijgt de intracellulaire concentratie van Na+. De te 

hoge concentratie van Na+ zorgt er op zijn  beurt weer voor dat de 

Na+/Ca2+-antiporter wordt geïnhibeerd en er een stijging is van de 

intracellulaire Ca2+- concentratie. Het resultaat is uiteindelijk een positief 

inotroop effect (uit Botha, 2013). 

Fig. 6: Intracellulaire concentraties van K+ (Potassium), Na+ (Sodium) en Cl- (Choride) voor en na 

toediening van ouabaïne, in de ventriculaire papillairspieren van een kat (uit Page, 1964). 
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De hartglycosiden kunnen ook onrechtstreeks een effect uitoefenen op het hart. Dit doen ze door de 

baroreceptoren in de arteriën gevoeliger te maken (sensitiseren). Het gevolg is dat bij de minste 

bloeddrukstijging er een positieve invloed zal zijn op het parasympathisch zenuwstelsel (de n. Vagus 

wordt gestimuleerd), en een negatieve invloed op het sympathisch zenuwstelsel (Lemke et al., 2013).  

Door de sensitisering van de baroreceptoren ontstaat dus enerzijds een reflectorische daling van de 

hartslag (bradycardie), maar anderzijds zorgt deze prikkeling ook voor een verhoogde darmmotiliteit 

(extracardiaal effect). 

Het besluit is dat er door de inwerking op de n. Vagus een verminderde depolarisatie is, waardoor de 

refractaire periode groter wordt. Er ontstaat een negatief chronotroop effect (Kanji en MacLean, 2012). 

 

2.3.3.2 Extracardiale effecten 

 

Buiten het hart zullen de cardiale glycosiden vooral inwerken op het gastro-intestinale kanaal en op 

het centrale zenuwstelsel. Ook oculaire effecten werden beschreven (Kanji en MacLean, 2012). 

De effecten op het GI-kanaal komen er door de inwerking van de hartglycosiden op de n. Vagus, die 

zorgt voor een verhoogde darmmotiliteit. Door deze verhoogde motiliteit ontstaan symptomen zoals 

nausea, braken en diarree. 

In het CZS zorgt het tekort aan intracellulair K+ in de neuronen vooral voor problemen. Door het tekort 

aan K+ zal de drempelpotentiaal verlaagd worden, waardoor vooral excitatie en convulsies (Croubels, 

2014) ontstaan. Ook is er inwerking op het centrale braakcentrum, wat resulteert in braken. 

2.3.4  Symptomen 
 

De symptomen die zichtbaar zullen zijn bij de patiënt, hangen af in welk stadium deze zich bevindt. 

Zoals eerder aangeduid wordt er een onderscheid gemaakt tussen een acuut stadium en een meer 

chronische toxiciteit. In het acute stadium treden meer cardiale symptomen op. In de meer chronische 

stadia ziet men meer neuromusculaire en oculaire aandoeningen (Kanji en Maclean, 2012). 

 

Cardiaal: 

Er ontstaat een positief inotroop effect. Dit komt door de hoge intracellulaire concentraties van Ca2+. 

Hiernaast komt ook bradycardie voor, met eventueel hypotensie (Gfeller en Messonnier, 1997). Door 

prikkeling van de n. Vagus zullen de refractaire periodes groter worden. Zo ontstaat een negatief 

chronotroop effect. Ook hyperkaliëmie zorgt voor bradycardie. Later kan dit overgaan naar 

tachycardie. Verder wordt ook de kans op bradyaritmieën, zoals atrioventriculaire block graad I, II en 

III, groter door hyperkaliëmie. Ook de verhoogde vagale tonus speelt hierbij een rol.  

Andere typische hartsymptomen die voorkomen zijn polymorfe ventriculaire tachycardie, sinus arrest, 

ventrikelfibrillatie… 

Al deze symptomen kunnen uiteindelijk lijden tot collaps, shock en sterfte (Gfeller en Messonnier, 

1997). 
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Gastro-intestinaal: 

Als gastro-intestinale symptomen ziet men voornamelijk braken, diarree en anorexie. 

Verder werden ook atonie en stase beschreven (Botha, 2013), en eventueel koliek (Gfeller en 

Messonnier, 1997). 

 

Neuromusculair: 

Excitaties, convulsies (die samen met excitatie veroorzaakt worden door het intracellulaire K+-tekort). 

Verder ook nog zwakte, lethargie en desoriëntatie (Kanji en Maclean, 2012) 

 

Oculaire aandoeningen: 

Blindheid en scotomata. Dit is een aandoening waarbij een stuk van het gezichtsveld verdwijnt (Kanji 

en Maclean, 2012). 

2.3.5 Differentiaaldiagnose 
 

Volgens Southwood en Wilkins (2014) moet een intoxicatie met cardiale glycosiden onderscheiden 

worden van een intoxicatie moet ionoforen of cyanides. Ook andere planten zoals Conium maculatum, 

Nicotiana glauca, Taxus spp. en Lupinus spp. geven soortgelijke symptomen. Tenslotte worden ook 

nog aandoeningen zoals myocarditis en endocarditis vermeld als mogelijke differentiaaldiagnose. 

2.3.6  Diagnose 
 

Volgens Osweiler et al. (1985) zijn er vijf belangrijke criteria die kunnen gebruikt worden om een 

algemene intoxicatie te diagnosticeren. Belangrijk is hierbij dat aan meerdere criteria moet voldaan 

zijn om een sluitende diagnose te kunnen stellen. 

 

2.3.6.1 Anamnese 

Als eerste criterium is er de anamnese of voorgeschiedenis van het dier. Hierin kan gevraagd worden 

naar de aanwezigheid van bepaalde hartglycosiden-bevattende planten in de omgeving (Botha, 2013). 

Men kan ook op de locatie zelf kijken of er giftige planten aanwezig zijn of niet. Men moet echter 

opletten: het is niet omdat een giftige plant in de omgeving van een dier aanwezig is, dat deze 

automatisch de boosdoener is. Meestal zullen deze planten onder normale omstandigheden niet 

opgenomen worden. 

Het is ook nuttig om te informeren of er andere dieren aangetast zijn. Indien dit het geval is versterkt 

dit het vermoeden van een intoxicatie. Indien dit niet het geval is sluit het een intoxicatie nog altijd niet 

uit. Sommige paarden eten immers gemakkelijker ‘vreemde’ planten op dan andere waardoor het nog 

altijd mogelijk is dat slechts één dier in een kudde aangetast is, ook al is de toxische plant voor alle 

dieren beschikbaar.  

Andere criteria zijn dus nodig ter bevestiging van de diagnose van intoxicatie. 
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2.3.6.2 Symptomen 

Een tweede mogelijk criterium zijn de typische symptomen die optreden.  

In een acute fase ziet men vrij weinig (maar meer cardiale) symptomen. Dit komt doordat de verdeling 

van digoxine 2-compartimenteel is. Dat wil zeggen dat er pas na het bereiken van de hoogste 

serumconcentratie in het bloed een verschuiving zal zijn van het glycoside naar intracellulair toe, en 

we pas dan symptomen zullen zien.  

Het kan dus enige tijd duren vooraleer symptomen duidelijk worden, of met andere woorden, dat de 

symptomen niet altijd overeen komen met de serumconcentraties die gemeten worden. 

Bij chronische intoxicatie zal dit 2-compartimenteel model van minder belang zijn omdat reeds lang 

een steady-state bereikt is (Kanji en Maclean, 2012). 

 

Typische hartsymptomen zijn tachycardie (initieel eventueel bradycardie bij lage dosis), polymorfe 

ventriculaire tachycardie, sinus arrest, ventrikelfibrillatie met sterfte tot gevolg… Hieruit blijkt dus het 

belang van een goede EKG, waarop al deze symptomen te zien zijn. 

Zo zal men bij hyperkaliëmie puntigere T-golven zien, en wordt het QT-interval verlengd.  

Bij sinus arrest ontbreken er ontladingen in de Sino-Atriale knoop. Er is een onderbreking in het 

sinusritme, waardoor het PP-interval groter is. 

Polymorfe ventriculaire tachycardie is op EKG zichtbaar als meerdere QRS-complexen na elkaar. 

Deze ontstaan vanuit ectopische gangmakers in de ventrikels en hebben een verschillende morfologie 

(verschillende breedte...). De P-golven worden soms door de QRS-complexen overschaduwd, 

waardoor het lijkt alsof ze niet aanwezig zijn. 

Bij ventriculaire fibrillatie zijn er onregelmatige ventriculaire depolarisaties. Zowel de P-golven als de 

QRS-complexen zijn moeilijk te herkennen. Er is geen coördinatie in de depolarisaties. 

Verder ziet met op echografie vaak een hypercontractiel hart met deshydratatie. Ook hypotensie kan 

voorkomen.  

 

Andere mogelijke symptomen zijn braken, diarree, anorexie, excitatie en convulsies, zwakte, 

hypersalivatie… 

Een diagnose stellen op basis van de symptomen alleen is echter heel moeilijk en kan leiden tot een 

verkeerde conclusie. Stel dat een dier een bepaalde aandoening heeft met verschillende stadia, 

waarbij in elk stadium verschillende ziektetekens optreden. Als de dierenarts bij het dier komt, zal 

deze een onderzoek instellen. Het dier kan echter reeds in een vergevorderd stadium zitten, waarbij 

verschillende ziektetekens die in het begin van de ziekte aanwezig waren er nu niet meer zijn. Zo kan 

hij een totaal verkeerde diagnose stellen die alleen gebaseerd is op de ziektetekens die hij gezien 

heeft.  

 

2.3.6.3 Labo-onderzoek 

Een derde, belangrijk criterium zijn de chemische analyses en labo-onderzoeken. Door een intoxicatie 

zullen namelijk verschillende abnormaliteiten in het lichaam ontstaan die men door deze technieken 

kan onderzoeken. 
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Als eerste zijn er de veranderingen in elektrolyten. Zo kan men volgens Kanji en Maclean (2012) 

abnormale concentraties van de elektrolyten waarnemen bij cardiale glycosiden-intoxicatie. Er zal 

hyperkaliëmie zijn in de acute fase door  blokkage van het Na+-K+-ATPase. 

In meer chronische gevallen ziet men hypokaliëmie, hypomagnesiëmie en hypercalcemie, meestal ten 

gevolge van diarree of braken. Volgens onderzoek gevoerd door Swanson en Itano (1973), kunnen de 

veranderingen van Ca2+ en K+ bij intoxicatie niet alleen gemeten worden in het serum, maar ook in het 

speeksel. Deze test is zeer snel en gebruiksvriendelijk en kan met andere parameters, zoals de 

symptomen en anamnese, gecombineerd worden.  

Andere veranderingen die kunnen waargenomen worden zijn: 

- Wijzigingen in pH: ten gevolge van hyperkaliëmie kan in de acute fase een metabole acidose 

ontstaan (Tinker en Rapin, 1983).  

- Stijging van het creatininekinase (CK) door aantasting van het myocard (Southwoord en Wilkins, 

2014). We mogen hierbij echter niet vergeten dat CK een merker is voor schade aan zowel 

hartspierweefsel als skeletspierweefsel. Een stijging van CK kan dus ook gelinkt zijn aan extracardiale 

oorzaken, en niet meteen iets te maken hebben met myocarddegeneratie.  

- Veel gevoeliger dan CK zijn het cardiac Troponin I en T (cTnI en cTnT). Deze troponines zijn enkel 

aanwezig in het hartspierweefsel, en bij myocarddegeneratie of aantasting van hartspiercellen zullen 

deze stijgen. Juist doordat ze enkel aanwezig zijn in het hartspierweefsel, en dus niet in het 

skeletspierweefsel zoals CK, zijn ze een veel gevoeligere merker. Aangezien bij cardiale glycosiden-

intoxicatie er myocarddegeneratie en oedemen kunnen optreden, is het dus mogelijk dat de 

concentraties van cTnT en cTnT gestegen zijn. De normale concentratie van cTnI en cTnT moet 

normaal gelegen zijn onder 0,1 ng per ml, maar kan variëren naargelang de manier van bepaling 

(Orsini en Divers, 2014). 

- Gfeller en Messonnier (1997) stelden in sommige gevallen van Digitalis-intoxicatie hyperglycemie 

vast.  

 

Verder kunnen bij chemische analyse de aanwezigheid van toxines nagegaan worden. Hiervoor zijn 

verschillende manieren mogelijk.  

Men kan in eerste instantie gebruik maken van de serumlevels van het toxine. Bij intoxicatie zullen 

deze namelijk in verhoogde concentratie aanwezig zijn in het bloed. Zo kan bv. digoxine-intoxicatie 

vastgesteld worden door de serumconcentraties te bepalen met radio-immunoassay.  

Door de bepaling van de serumconcentratie van bv. digoxine kan ook onderscheid gemaakt worden 

met aandoeningen die vergelijkbare symptomen vertonen als bij een digoxine-intoxicatie 

(hypothyroïdie, hypothermie… (Kanji en Maclean, 2012)). Een belangrijk aspect hierbij is het feit dat 

andere glycosiden kruisreactie vertonen met de digoxine of digitoxine test. 

Niet alleen met het probleem van kruisreactie moet rekening gehouden worden, maar ook met het 

tijdsaspect. Binnen de zes uur na opname kunnen de levels van digoxine zeer hoog zijn, met minder 

symptomen. Zes uur na ingestie kunnen deze levels lager kunnen uitvallen en meer gecorreleerd zijn 

met de symptomen. In chronische gevallen zullen de levels van digoxine mild gestegen en vrij stabiel 

zijn. 
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Het besluit hierbij is dus volgens Kanji en Maclean (2012) dat “men positieve levels van digoxine best 

kwalitatief in plaats van kwantitatief interpreteert”.  

Met andere woorden: door de mogelijke kruisreactie die optreedt met andere natuurlijke bronnen van 

cardiale glycosiden, kan het level van digoxine of digitoxine lager zijn dan verwacht wordt op basis van 

de klinische symptomen. Het dier kan dus wel toxische levels van hartglycoside opgenomen hebben 

terwijl de digoxine of digitoxine test toch een lage waarde aangeeft.  

Ook het moment van staalname speelt een rol in het bespeuren van al dan niet aanwezige 

digoxinelevels. In vroege fases kunnen hoge concentraties aanwezig zijn met weinig symptomen, 

terwijl in latere fasen lage concentraties met veel symptomen gezien kunnen worden. Men moet dus 

rekening houden met het feit dat er zelf bij goed getimede metingen lage concentraties van digoxine 

kunnen zijn, ook al zijn er symptomen aanwezig, en vice versa. Dit komt door de farmacokinetiek van 

digoxine, die het twee-compartimenteel model volgt.   

Planten die positief reageren op een digoxinetest zijn onder andere Digitalis, Nerium oleander, 

Asclepias, Thevetia peruviana (gele Oleander) en ook de reuzenpad Bufo marinus kan positief 

reageren (Radford, 1986). 

 

Ook de concentratie van digitoxine kan via een radio-immunoassay bepaald worden. Het grote 

probleem hierbij is het kleine verschil tussen digoxine en digitoxine (digitoxine heeft geen 

hydroxylgroep op positie C12), waardoor in grote mate een kruisreactie zal optreden tussen deze twee 

stoffen. Het belang van deze test is dat de digoxinetest alleen niet genoeg is voor een sluitende 

diagnose van intoxicatie, dit door de vele kruisreacties. Als er echter een positieve digitoxinetest is en 

er ook symptomen zijn, wordt de kans dat we met een intoxicatie met cardiale glycosiden te maken 

hebben echter groter.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In figuur 7 ziet men de farmacokinetische verschillen tussen digoxine en digitoxine nog eens opgelijst. 

Digitoxine heeft een langere halfwaardetijd als digoxine en zal bijgevolg langer gedetecteerd kunnen 

worden door eventuele testen.  

Ook de proteïnebinding van digitoxine is hoger, zodat hogere concentraties van digitoxine gevonden 

zullen worden in vergelijking met digoxine. Volgens onderzoek geleverd door Smith (1972) zal de 

Fig. 7: Farmacokinetische eigenschappen van digoxine en digitoxine (uit Ebadi, 2008). 
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concentratie van digitoxine die gemeten wordt, meestal tienmaal zo hoog zijn als de concentratie van 

digoxine. Dit doordat er meer binding is tussen albumine en digitoxine in vergelijking met digoxine.  

Op basis van de langere halfwaardetijd en hogere binding aan proteïnes, zal men makkelijker 

toxinelevels aantreffen met de digitoxinetest.  

 

Een andere manier om toxinelevels aan te tonen, is chromatografie. In een onderzoek gevoerd door 

Galey et al. (1996) werd dunne laag-chromatografie (TLC) gebruikt voor het aantonen van oleandrine, 

het belangrijkste cardiale glycoside aanwezig in Oleander. Het grote voordeel van chromatografie tov. 

serumbepaling is vooral dat de kruisreactie tussen de verschillende cardiale glycosiden wordt 

ontlopen. Verder heeft TLC (en bij uitbreiding chromatografie) een zeer hoge sensitiviteit en is dus een 

uitstekende techniek om cardiale glycosiden aan te tonen (Galey et al., 1996). 

 

2.3.6.4 Postmortaal onderzoek 

Het vierde criterium dat Osweiler et al. (1985) beschrijven, is het postmortale onderzoek. Door 

autopsie kan men eventueel resten vinden van toxische planten in de maag, histopathologisch kunnen 

myocarddegeneratie en oedemen, en in chronische fases myocardiale fibrose gezien worden 

(Botha, 2013). 

 

2.3.6.5 Proefdieren 

Het laatste criteria is het gebruik van proefdieren. Het spreekt voor zich dat er weinig gebruik gemaakt 

wordt van deze techniek. Bovendien kunnen vals positieve en vals negatieve resultaten voorkomen. 

Het kan dus zijn dat een proefdier andere symptomen of juist helemaal geen symptomen vertoont. 

2.3.7 Behandeling bij intoxicatie 

 

Osweiler et al. (1996) stellen volgende algemene werkwijze voor bij eender welke intoxicatie: 

1. Ondersteunende therapie. Probeer de vitale functies van het dier te onderhouden.  

2. Probeer een snelle diagnose te stellen, gebaseerd op de aanwezige klinische symptomen. 

3. Geef, op basis van de snelle diagnose, een antidotum.  

4. Bevestig de diagnose, probeer de toxische stof vast te stellen en stuur de behandeling bij.  

5. Geef mogelijke oorzaken van deze intoxicatie, eventuele bronnen en licht hierbij de eigenaars in 

van de mogelijke gevaren van de plant / stof. 

 

Behandeling kan op verschillende manieren: 

Vaak gebruikt zijn specifieke anti-aritmica, zoals phenytoïne of lidocaïne. Deze zorgen voor een 

symptomatische behandeling. De ritmestoornissen kunnen namelijk lethaal zijn en daarom is het 

belangrijk ook deze te behandelen. Phenytoïne en lidocaïne behoren beide tot de Klasse 1B van de 

anti-aritmische medicijnen, worden intraveneus toegediend en verhogen de refractaire periode (Smith, 

2003). Phenytoïne heeft bovendien anticholinergische eigenschappen en zorgt zo voor een betere 

ventriculaire geleiding. Ook β-blockers kunnen gebruikt worden om ventriculaire ritmestoornissen te 

behandelen (Lips, 1993). 
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Naast de anti-aritmica die nodig zijn voor de ritmestoornissen te behandelen, zijn er ook digoxine-

specifieke Fab-fragmenten (DSFab: digoxin-specific antibody fragments) (Kanji en Maclean, 2012). 

Deze fragmenten kunnen, in tegenstelling tot de anti-aritmica, gebruikt worden als een echt antidoot. 

Voor de aanmaak van DSFab wordt gebruik gemaakt van het schaap. Door inspuiten van een 

conjugaat van digoxine zal er een immuunreactie ontstaan bij deze dieren. Deze immuunreactie zorgt 

voor de vorming van antistoffen tegen het digoxine, en in een verdere fase worden de antistoffen met 

de hoogste affiniteit uit het serum verwijderd en via digestie-methodes in veel kleinere fragmenten 

gekliefd (Antman et al., 1990).  

Het antidotum bestaat hier dus niet uit de volledige antistoffen, maar uit de veel kleinere fragmenten. 

Het grote voordeel van deze fragmenten is dat ze nog altijd dezelfde affiniteit voor digoxine hebben, 

maar vooral veel minder immuunreactie zullen opwekken. Zo verminderd de kans op anafylaxie. (Kanji 

en Maclean, 2012). 

Doordat digoxine (en bij uitbreiding aan alle andere cardiale glycosiden (Kanji en Maclean, 2012)) een 

veel grotere affiniteit heeft voor DSFab dan voor Na+-K+-ATPase, zullen de fragmenten binden aan 

DSFab. Ze voorkomen dus dat er binding is van digoxine (of het cardiale glycoside) aan Na+-K+-

ATPase, waardoor deze zijn werking niet verder kan uitvoeren. Na binding van digoxine aan het 

DSFab gebeurt eliminatie via de nier. 

 

Qua dosering worden de fragmenten in doses van 40mg verstrekt. Hoeveel doses moeten toegediend 

worden van de fragmenten kan gebaseerd zijn op de hoeveelheid opgenomen digoxine of op de 

serumconcentratie. 

Als geweten is wat de opgenomen hoeveelheid digoxine is, zal men uitgaan van het principe dat 1 

dosis (van 40mg DSFab-fragmenten) 0,5 tot 0,6 mg digoxine bindt. Hoeveel doses er dus moeten 

toegediend worden aan de patiënt is afhankelijk van de opgenomen concentratie digoxine. 

Als we dus een antidotering uitvoeren op basis van de opgenomen hoeveelheid digoxine, die 3 mg 

digoxine bedraagt, zal deze een 6-tal dosissen nodig hebben ter behandeling.  

(40 mg DSFab = 1 dosis = 0,5 mg digoxine, of 240 mg DSFab = 6 dosissen = 3 mg digoxine). 

Als de opgenomen hoeveelheid digoxine niet geweten is, baseert men zich op de serumconcentraties 

van digoxine of digitoxine voor antidotering. Het aantal doses dat dan moet toegediend worden, kan 

berekend worden met de volgende formule:  

aantal doses = [ (concentratie digoxine in steady state (ng per ml) x totaal gewicht in kg) / 100 ] 

(Kanji en Maclean, 2012). 

Normaal worden alle dosissen toegediend via een infuus over een periode van 30 minuten. 

Het grote nadeel van deze fragmenten is dat deze zeer duur zijn. De prijs per dosis ligt rond de 400 

euro. Bij de mens worden vaak 10 tot 20 dosissen toegediend in geval van intoxicatie. Bij een paard 

van 500 kg werd, gezien de kostprijs, nog nooit gebruik gemaakt van het product.  

 

Of deze behandeling al dan niet gebruikt wordt, is afhankelijk van de ernst van de intoxicatie en van 

de eigenaar zelf (Lip et al., 1993). 
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Naast het gebruik van antidota en anti-aritmica kunnen ook nog andere technieken gebruikt worden 

om detoxificatie te verkrijgen. Zo schrijven Kanji en Maclean (2012) dat indien een patiënt binnen de 

twee uur na intoxicatie medische hulp kan verkrijgen, men gebruik kan maken van actieve kool. 

Actieve kool wordt verkregen door oxidatie bij hoge temperatuur van koolstof. Door deze oxidatie 

zullen poriën in het oppervlak ontstaan, waar eventuele toxische stoffen kunnen geadsorbeerd 

worden. Bij orale opname is het actieve kool dus werkzaam ter hoogte van het gastro-intestinale 

stelsel, en voorkomt ze door de adsorptie opname van de toxines in het lichaam (Neuvonen, 1982). 

De dosis van de actieve kool nodig voor behandeling bedraagt 2g/kg levend gewicht (Botha, 2013). 

Een andere manier voor verhoogde eliminatie is met behulp van Rifampicine, dat het cytochroom 

P450 induceert.  

Ook laxativa kunnen gebruikt worden in de behandeling. Hierdoor zou er een snellere passage zijn 

van de toxines en dus minder resorptie.  

2.4 OVERZICHT GIFTIGE PLANTEN 

2.4.1 Waarom maken planten giftige stoffen? 

 

Zoals eerder aangehaald maken planten een 

uitgebreide range van giftige stoffen. Niet alleen 

hartglycosiden worden gevormd, maar ook 

saponines, tannines, alkaloïden... 

Uit onderzoek van Fraenkel (1959) en andere 

onderzoekers bleek dat deze verschillende 

gifstoffen geen primaire werking hebben in de 

plant zelf. Daarvoor was de chemische 

samenstelling van de verschillende stoffen te 

verschillend, en kwamen deze ook te onregelmatig 

voor in de planten. Daarom werden deze stoffen 

aangeduid met de term “secundaire componenten” 

(Oliver-Bever,1970).  

De belangrijkste functie van deze secundaire 

componenten is vooral om chemische 

bescherming te bieden (Larcher, 2003). Dit kan 

zijn tegen herbivoren, maar ook verschillende 

insecten, fungi of bacteriën en parasieten (Oliver-

Bever, 1970) worden hierdoor mogelijk afgeweerd. 

2.4.2 Welke planten bevatten hartglycosiden?  

 

In figuur 8 wordt een overzicht gegeven van de mogelijke families en genera die hartglycosiden 

bevatten. Het spreekt voor zich dat niet elk van deze planten voorkomt in onze contreien. We 

beperken ons dus tot een bespreking van de planten die voorkomen in België. 

Fig. 8: overzicht van de planten die 

hartglycosiden bevatten (uit Hollman, 1985). 
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Volgens Hollman (1985) kunnen “sommige planten tot zes hartglycosiden bevatten.” Het is dus 

mogelijk dat sommige genera meerdere cardiale glycosiden bevatten. Belangrijk is dat men bij een 

sterfgeval, waarbij gedacht wordt aan een mogelijke intoxicatie met hartglycosiden, men steeds het 

totaalplaatje bekijkt. Een lage dosis van één hartglycoside in een bloedonderzoek kan misschien 

onvoldoende lijken als mogelijke doodsoorzaak, maar als men naar het grotere plaatje kijkt, vindt men 

misschien nog andere aanwezige stoffen, die allemaal samen de doodsoorzaak kunnen verklaren. 

2.4.3 Hartglycoside-bevattende planten in België: een overzicht 

 

2.4.3.1 Tuin, haag en sierplanten 

 

DIGITALIS SPP. - Vingerhoedskruid (Fig. 9). 

 

Uitzicht en voorkomen: 

Digitalis kent verschillende varianten, waarvan Digitalis 

purpurea de meest bekende is, en ook diegene die hier 

het meest voorkomt. De plant wordt vaak gebruikt als 

sierplant in de tuin en heeft een karakteristiek uitzicht. 

Hij komt echter ook vaak voor aan bosranden en open 

plekken in bossen. Bloeit voornamelijk van juni tot 

augustus. 

Vingerhoedskruid is 30 tot maximum 150 cm. hoog. De 

bladeren zijn lancetvormig en gekarteld; de stengel, 

evenals de achterzijde van de bladen en de 

bloemstelen, zijn behaard.  

De hangende bloemen hebben de vorm van een 

vingerhoedje en zijn meestal rozerood gekleurd (zelden 

wit) met binnenin donkerrode vlekjes (Ursing, 1977). 

 

Giftige delen: 

Volgens Gfeller en Messonnier (1997) is “de gehele 

plant giftig, inclusief water dat eventueel in de kelken 

van de bloemen aanwezig is.” De giftige stof is het 

digoxine. 

 

Tekenen van intoxicatie: 

Gfeller en Messonnier (1997) zeggen dat men “in het acute stadium symptomen zoals koliek, 

speekselen (hypersalivatie), nausea en braken kan zien. In een later stadium komen ataxie, 

hypotensie, collaps, shock en sterfte voor. Op bloedonderzoek zien we hyperkaliëmie, hypocalcemie 

en hypoglycemie.” 

Fig. 9: Digitalis purpurea. De rozerode 

bloemen lijken op vingerhoedjes en zijn 

karakteristiek voor deze plant 

(uit Radford et al., 1986). 
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NERIUM SPP. - Oleander (Fig. 10) 

 

Uitzicht en voorkomen: 

Oleander komt van nature voor in mediterrane gebieden, 

maar wordt in België vooral als sierplant aangewend. De 

struikachtige plant heeft houtachtige takken en kan meer 

dan twee meter hoog worden. De lancetvormige 

bladeren hebben een leerachtig aspect, de bloemen 

staan in trossen en kunnen qua kleur variëren van 

rozerood tot wit (Heimans, 1965). 

 

Giftige delen: 

Alles van de plant is giftig, dus de wortel, stengel en 

bladeren (Gfeller en Messonnier, 1997). De toxische 

stoffen hierin aanwezig zijn voornamelijk oleandrine en 

neriine (Radford et al., 1986). 

 

Tekenen van intoxicatie: 

Volgens Gfeller en Messonnier (1997) treden hier 

gelijkaardige symptomen op zoals bij een intoxicatie 

door Digitalis: in acute gevallen treedt koliek, speekselen, 

nausea en braken op. In de latere stadia ziet men ataxie, 

hypotensie, shock, collaps en sterfte. Op bloedonderzoek 

zien we ook hier hyperkaliëmie, hypocalcemie en 

hypoglycemie. 

 

EUONYMUS EUROPAEUS – Kardinaalsmuts (Fig.11) 

 

Uitzicht en voorkomen: 

Bomen of heesters die tot vijf à zes meter hoog kunnen 

worden. De Kardinaalsmuts kan men aantreffen in bossen, 

maar meestal wordt hij aangewend als haag of sierplant in 

de tuin. De bladeren zijn tegenoverstaand en licht gezaagd. 

De bloemen zelf zijn viertallig en groen van kleur, maar  

het zijn vooral de vruchten die hier in het oog springen en 

gevaarlijk zijn. Deze bestaan uit een vierhokkige doosvrucht, waarin de witte zaden met oranje 

zaadmantel gelegen zijn. Deze zaden worden gegeten door verschillende lijstersoorten, spreeuwen en 

roodborstjes, die zo zorgen voor verspreiding van de plant (Heimans et al., 1965). 

Fig. 10: Nerium oleander. Lancetvormige 

bladeren en trosvormige, rozerode bloemen  

(uit Radford et al., 1986). 

Fig. 11: Euonymus europaeus. Beeld 

van de typische doosvrucht. 

(uit Knight, 2007) 
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Giftige delen: 

Vooral de vruchten en zaden, die verspreidt worden door vogels, zijn giftig. De toxische component is 

hierbij het euonymine (Stolman, 1963).  

 

Tekenen van intoxicatie: 

Volgens Stolman (1963) zijn de voornaamste tekenen diarree, nausea, braken, uitputting, collaps en 

uiteindelijk coma. 

 

CONVALLARIA MAJALIS - Lelietje-van-Dalen; Meiklokje (Fig. 12) 

 

Uitzicht en voorkomen:  

Tien tot vijfentwintig cm. hoge plant die vaak 

aangehouden wordt als tuinplant, maar ook in bossen 

kan voorkomen. De bloeiperiode is rond de maanden 

mei-juni. De plant bevat een wortelstok, die bovengronds 

is gelegen. Hieruit ontstaan de stengel en brede 

bladeren. De bloemen zijn wit en hangen als klokjes 

naar beneden, waarbij de rand van de bloem zes 

“tandjes” heeft. De vruchten van deze plant zijn rode 

bessen.  

 

Giftige delen: 

Wortel en wortelstok, stengel, bladeren, bloemen, 

vruchten en zaden. Er zijn verschillende Saponines en 

tot 38 Cardenolides aangetroffen in het Meiklokje (Knight, 2007), waarbij het voornaamste toxine het 

convallatoxine is (Gfeller en Messonnier, 1997). 

  

Tekenen van intoxicatie:  

Nausea en braken, diarree, ataxie, aritmiën, collaps en sterfte (Gfeller en Messonnier, 1997). 

Diagnose vooral via het weervinden van de plant op autopsie (Knight, 2007). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12: Convallaria majalis. Typische 

witte, neerhangende bloemen en brede 

bladeren (uit Knight, 2007). 
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HELLEBORUS NIGER  - Kerstroos (Fig. 13; Fig. 14) 

 

Uitzicht en voorkomen: 

Helleborus is een plant die van nature afkomstig is uit de 

Alpen. Hier wordt ze echter gebruikt als sierplant (Heimans 

et al., 1965). Vaak wordt ze ook in bloemstukken gebruikt, 

waarbij eventuele resten van de planten in het tuinafval 

terecht komen. 

De bloeitijd van de plant is in de maanden november tot 

februari. Tijdens deze maanden hebben de vijf 

kroonbladeren een witte kleur. Later kunnen deze verkleuren 

naar groen tot rozerood (De Cleene, 2006).  

De plant heeft een wortelstok, waarop leerachtige bladeren 

staan. De stengel zelf bevat geen bladeren. Uiteindelijk kan 

Helleborus niger een hoogte bereiken van 15-30 cm. 

De plant blijft ook tijdens de winter groen (Heimans et al, 1965). 

 

Gifitige delen: 

Alle delen van de plant zijn giftig, inclusief de wortelstok. Het 

belangrijkste hartglycoside is het hellebrine, naast een 

uitgebreide hoeveelheid van andere toxines. 

 Ook belangrijk is dat bij het drogen van de plant de gifstof niet 

verloren gaat, en de plant dus zijn giftigheid behoudt (De Cleene, 

2006). 

 

Tekenen van intoxicatie: 

Gelijkaardige symptomen als bij een Digitalis-intoxicatie: 

speekselen, nausea, braken en uiteindelijk bradycardieën met 

mogelijk sterfte. De gifstoffen worden bovendien uitgescheiden 

via de melk en kunnen zo problemen bij de mens veroorzaken 

(De Cleene, 2006). 

 

ASCLEPIAS SPP. - Zijdeplant. (Fig. 15) 

 

Uitzicht en voorkomen: 

Asclepias is een uitheemse plant, maar kan de laatste tijden steeds meer en meer aangetroffen 

worden in onze contreien, dit zowel als tuinplant, maar ook vaak op braakliggende terreinen.  

Bij de zijdeplant staan de bladeren alternerend en kruisgewijs ingeplant op de stengel. De bloemen 

bevatten door samensmelting van twee stampers één grote stamper met vijf delen. De bloemen 

variëren tussen de verschillende species, maar zijn meestal oranje tot rood.  

Fig. 13: witte bloem van Helleborus 

niger (uit: Salopek-Sondi en Magnus, 

2007). 

Fig. 14: verkleuring naar groene 

bladeren in een later, meer 

geslachtsrijp stadium. Centraal in de 

bloem bevinden zich de 

ontwikkelende zaden (uit: Salopek-

Sondi en Magnus, 2007). 
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NOTA: De zijderups, die later ontwikkelt tot de Monarchvlinder, 

kan aanwezig zijn op de verschillende species van Asclepias. 

Deze is geel met zwarte dwarsbanden en haren op de 

extremiteiten. De zijderups is de laatste jaren ook reeds gezien 

in Europa (Heimans et al., 1965). 

 

Giftige delen: 

Alle delen behalve de bloemen zouden giftig zijn (De Cleene, 

2006). Volgens Heimans et al. (1965) is ook het melksap bij 

verschillende species giftig. 

 

Tekenen van intoxicatie: 

Tremor, dyspnee, hypersalivatie, mydriasis, onderdrukking van 

de ademhaling en sterfte (Gupta, 2007). 

 

2.4.3.2 Planten in wegbermen 

 

ORNITHOGALUM SPP. – Vogelmelksoorten. (Fig. 16) 

 

Uitzicht en voorkomen: 

Volgens Ursing (1977) kan men de plant voornamelijk 

aantreffen op vochtige plaatsen, meestal langs 

weilanden, wegkanten, rivieren… De Cleene (2006) 

vult aan dat verschillende vogelmelksoorten ook hun 

intrede maken als tuin en sierplant.  

In België (en bij uitbreiding Nederland) komen vooral 

de species Ornithogalum umbellatum L. (gewone 

Vogelmelk) en Ornithogalum pyrenaicum L. 

(Bosvogelmelk) voor. Deze worden 10-30 cm hoog, en 

hebben smalle, wortelstandige bladeren met witte 

strepen. De bloemen hebben 6 kroonblaadjes, die 

langs de binnenzijde wit en langs de buitenzijde groen 

met witte rand zijn (Ursing, 1977). 

 

Giftige delen: 

Vooral de bollen zijn rijk aan het hartglycoside convallatoxine. Verder zijn nog verschillende 

Saponines aanwezig.  

 

 

 

Fig. 16: Ornithogalum umbellatum.  

(uit: Nelson et al, 2007) 

Fig. 15: Asclepias curassavica.  

(uit: Clausen en Christopher, 

2014) 
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Tekenen van intoxicatie: 

Symptomen na opname zijn braken, diarree, sufheid en sterfte. Na contact met het sap van de plant 

kan huidirritatie voorkomen. Vogelmelk behoudt ook na het drogen zijn giftigheid. (De Cleene, 2006). 

Verder zijn mogelijke hartsymptomen sinusbradycardie, premature ventriculaire contracties…  

(Nelson et al, 2007).  
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3 BESPREKING 

 

Een van de belangrijkste hiaten bij intoxicatie door cardiale glycosiden is de diagnose.  

Vooral de labotesten betreffende serumconcentraties van digoxine (en digitoxine) die voorhanden zijn, 

moeten nog geperfectioneerd worden. Met deze testen is men namelijk nog niet in staat om de 

kruisreacties te omzeilen tussen de verschillende cardiale glycosiden, waardoor een sluitende 

diagnose op basis van de serumconcentratie nog niet gegeven kan worden. De methodes zijn wel 

goed bruikbaar in combinatie met andere symptomen, EKG-bevindingen, labo-onderzoeken, 

anamnese… (Chung, 1972). Bovendien komen door het 2-compartimenteel model van de 

hartglycosiden, de symptomen en de serumconcentratie van het toxine niet altijd overeen. Zolang er 

nog geen piekconcentratie is, is het mogelijk dat de patiënt geen symptomen vertoont en men dus niet 

weet of er intoxicatie is. Er is dus nood aan andere testen om sneller, en niet gebaseerd op de 

klinische presentatie, een diagnose te stellen (Kanji en Maclean, 2012). Misschien kan Thin Layer 

Chromatography (TLC) hierin een doorbraak zijn. 

 

Ook de behandeling in de dierenwereld staat nog niet helemaal op punt. De ideale methode voor 

behandeling is antidotering via het gebruik van DSFab-fragmenten. Deze zijn echter enorm duur en 

bovendien moet men ook de ritmestoornissen bestrijden die lethaal kunnen zijn. Hierdoor wordt in de 

paardenwereld vaak gekozen voor het gebruik van phenytoïne, lidocaïne of β-blockers. Deze laatste 

kunnen echter leiden tot hartblock, en daarom wordt er altijd geopteerd voor β-blockers met een lage 

halfwaardetijd. Bij problemen kunnen zo de effecten snel ongedaan gemaakt worden. Een voorbeeld 

hiervan is esmolol met een halfwaardetijd van negen minuten (Lips, 1993). 

Als derde mogelijkheid kan men gebruik maken van actieve kool of laxativa, voor een versnelde 

eliminatie. 

Het besluit volgens Lips (1993) is dan ook om in minder ernstige gevallen gebruik te maken van 

actieve kool of laxativa in plaats van antistoffen. Vanwege hun hoge prijs worden antistoffen beter 

gebruikt bij ernstige intoxicaties, of op uitdrukkelijke vraag van de eigenaar. 
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