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Geldt voor: volwassenen en kinderen � 2 jaar 

Indicatiegebied: epilepsie, bipolaire stoornis 

Monstermateriaal:stolbloed, bepaling in serum 

Afnametijdstip: vlak voor de gift (dalspiegel) 

Bewaarcondities: 2 weken in koelkast (2 - 8 °C), 2 maanden in vriezer (-20 °C) 

Transport: 

Interpretatie: 

Inleiding 

bewaring enkele uren buiten de koelkast heeft een verwaarloosbare invloed op de stabiliteit [1] 

epilepsie, therapeutisch: 2,5- 15 mg/I [2,3] 

bipolaire stoornis, therapeutisch: 5 - 11 mg/I [46,47] 

toxisch > 20 mg/I [2] 

Lamotrigine is geregistreerd voor [4]: 

Volwassenen van 18 jaar en ouder: 

Laatst bijgewerkt: 

vrijdag 19 mei 2017 17:42:00 

• Preventie van depressieve episodes bij patiënten met een bipolaire I aandoening die voornamelijk depressieve episodes ervaren

Volwassenen en adolescenten van 13 jaar en ouder:

• Adjuvante of monotherapie behandeling van partiële epilepsie en gegeneraliseerde epilepsie, waaronder tonisch-clonische epilepsie

• Epilepsie geassocieerd met het Syndroom van Lennox-Gastaut. Lamotrigine wordt gegeven als adjuvante behandeling maar mag ook het initiële

antiepilepticum zijn bij het Syndroom van Lennox-Gastaut

Kinderen en adolescenten van 2 tot en met 12 jaar oud: 

• Adjuvante behandeling van partiële epilepsie en gegeneraliseerde epilepsie, waaronder tonisch-clonische aanvallen en epilepsie geassocieerd met

Lennox-Gastaut syndroom

• Monotherapie bij typische absence epilepsie

Het is niet geregistreerd voor, maar wordt ook toegepast bij de behandeling van juveniele myoclonus epilepsie, epileptische aanvallen uitgelokt door

visuele prikkels (middel van tweede keus), syndroom van West (middel van tweede keus), posttraumatische stressstoornis (CBO), diabetische

polyneuropathie (indien carbamazepine, fenytoïne en gabapentine niet effectief zijn) en hiv-gerelateerde polyneuropathie (CBO). [5]

DoseringsrichUijnen 

De dosering lamotrigine is afhankelijk van de indicatie en het gebruik van co-medicatie (remmers of inductoren van de glucuronidering van 

lamotrigine). Lamotrigine wordt insluipend gedoseerd vanwege het risico op ernstige huidafwijkingen (waaronder het Steven-Johnson syndroom). Bij 

volwassenen wordt lamotrigine doorgaans toegepast in doseringen van 25 - 200 mg/dag, verdeeld over 1 - 2 giften. De maximale dagdosis bedraagt 



500 mg/dag, bij gebruik van enzyminductoren (vb. carbamazepine, fenytoïne) bedraagt de maximale dosis 700 mg/dag. [5] De dosering voor kinderen 

is afhankelijk van het lichaamsgewicht. Zie tabel 1 en 2 voor specifieke doseringsrichtlijnen. 

Therapeutic Drug Monitoring 

Een duidelijke relatie tussen de plasmaconcentratie en het effect en de bijwerkingen van lamotrigine ontbreekt [6,7,40,43,45]. TOM kan zinvol zijn 

vanwege een de grote inter-individuele variatie in de dosis-serumconcentratie en de sterke veranderingen in serumconcentratie bij gebruik van 

interacterende co-medicatie (remmers of inductoren van de lamotrigine glucuronidering). [12, 40,43,45,54,57] Tevens kan TOM worden ingezet bij 

vermoeden op toxiciteit en therapieontrouw. 

TOM wordt wél sterk aanbevolen bij lamotriginegebruik tijdens de zwangerschap aangezien lamotrigineplasmaspiegels tijdens de zwangerschap sterk 

kunnen dalen met een mogelijk risico op het verlies van de controle op de aanvallen [54,57]. 

Referentiewaarden 

Spiegelafname 

Spiegels worden afgenomen als dalspiegels. 

Spiegels zijn zinvol vanaf 1 à 2 weken na aanvang van de therapie. Lamotrigine induceert zijn eigen metabolisme. De auto-inductie stabiliseert zich 

binnen twee weken na herhaaldelijke toediening (als monotherapie). Zie ook achtergrondinformatie [13]. 

Als matrix wordt doorgaans serum gebruikt, maar meten in speeksel is ook mogelijk [45,52]. 

Interpretatie resultaten 

Morris et al (1998) suggereren dat het referentiebereik voor lamotrigine serumconcentraties 3-14 mg/I zou zijn bij patiënten met refractaire epilepsie. 

[3] In hun studie was de mediane lamotrigine concentratie 8 mg/I (bereik: 2-15 mg/I) in "responders" (patiënten met >50% aanvalsreductie), vergeleken

met 16 mg/I (bereik: 8-19 mg/I) in patiënten met bijwerkingen.

Fröscher et al (2002) rapporteren een mediane concentratie van 3,6 mg/I (bereik: 1,3-7, 1 mg/I) voor responders en een gemiddelde concentratie van 

14 mg/I bij patiënten met bijwerkingen. Bij serumconcentraties in het bereik van 5-13 mg/I neemt de frequentie van bijwerkingen slechts langzaam toe 

bij stijgende lamotrigine concentraties, terwijl er een steile toename van bijwerkingen was boven 13-14 mg/1. Dit suggereert een referentiebereik van 1-

13 mg/I [2]. 

Hirsch et al. (2004) rapporteren een correlatie tussen concentratie en verdraagzaamheid, onafhankelijk van het gebruik van andere anti-epileptica 

(AE). Bijwerkingen die een dosisverlaging noodzakelijk maakten waren zeldzaam bij lamotrigine concentraties onder 10 mg/1. Dit suggereert een 

initieel referentiebereik van 1,5 - 10 mg/1. Dalconcentraties tot 20 mg/I werden vaak getolereerd met een additioneel effect bij patiënten met refractaire 

epilepsie. Bij plasmaconcentraties >20 mg/ml ondervond 50% van de patiënten neurologische en gastro-intestinale bijwerkingen [8]. 

Een retrospectieve observationele studie van Naik et al. (2015) bekeek de TOM uitkomsten van 706 monsters (afkomstig 493 epilepsiepatiënten 

behandeld met lamotrigine) en toetsten of de gevonden concentratie binnen een gestelde therapeutische range van 3-14 mg/I lag: 72% viel binnen 

deze range. In 24% werd een lagere concentratie gevonden, in 4% een hogere concentratie [44]. 

Echter, in de meeste studies is er een aanzienlijke overlap in serumconcentraties tussen responders en nonresponders of tussen patiënten met of 

zonder bijwerkingen [6;9-11]. Bij patiënten met epilepsie die behandeld worden met therapeutische doses zijn meestal serumconcentraties lamotrigine 

in de orde van 2,5-15 mg/I gerapporteerd. [40] 

Mogelijk kunnen voor de indicatie bipolaire stoornissen lagere referentiewaarden aangehouden worden. Katayama et al. (2014) suggereren dat het 

referentiebereik voor lamotrigine serumconcentraties 5--11 mg/I zou zijn bij patiënten met een stemmingsstoornis [46]. Unholzer et al. (2015) 

rapporteren een serumconcentratie tussen de 0,2 - 11,9 mg/ml (gemiddeld 3,3 ± 2,6 mg/I) bij responders (CGl-I score :s; 3) [47]. 

Bij zwangere vrouwen die worden behandeld met lamotrigine wordt gestreefd naar een zo laag mogelijk effectieve spiegel. Door fysiologische 

veranderingen tijdens de zwangerschap kan de klaring van lamotrigine met factor 2-3 toenemen. [15-18;51] De mate waarin zwangerschap de 

farmacokinetiek van lamotrigine beïnvloedt is onvoorspelbaar door een grote mate van individuele variatie. Het verdient daarom de aanbeveling 

lamotriginespiegels vóór, tijdens en na de zwangerschap te volgen [54,57]. Een daling van de lamotriginespiegel onder 65% van de waarde van de 

spiegel voor de zwangerschap is een significante voorspeller voor een toename van de aanvalsfrequentie [18]. Gesuggereerd wordt om de vrouw vóór 

de zwangerschap in te stellen op een zo mogelijk effectieve dosis (het risico op foetale afwijkingen neemt toe bij doseringen > 300mg/dag [55]). De 

bijbehorende serumspiegel kan worden gebruikt als uitgangswaarde voor dosisaanpassingen tijdens en na de zwangerschap. Geadviseerd wordt om 

tijdens de zwangerschap maandelijks een spiegel te bepalen. Bij een daling van de spiegel kan een dosisverhoging worden overwogen (met 20-25%). 

[54] Na de bevalling keert de lamotrigine klaring meestal binnen twee weken weer terug naar de situatie voor de zwangerschap [15, 16]. Controleer

daarom ook postpartum, met name de eerste ook postpartum, met name de eerste twee weken, en pas de dosering zo nodig aan. [54]

Toxiciteit 

De meest voorkomende bijwerkingen van lamotrigine zijn hoofdpijn (>10%) en uitslag bij start van de therapie (10%). Ook worden frequent gemeld (1-

10%) vermoeidheid, duizeligheid, slaperigheid, slapeloosheid, tremor, agressie, geïrriteerdheid, misselijkheid, braken, diarree, droge mond, pijn, 

gewrichtspijn en rugpijn. [4,5] Sterke toename van de bijwerkingen is gezien bij serumconcentraties > 15 mg/1. [3,7] 



Symptomen van overdosering zijn nystagmus, ataxie, ECG-veranderingen zoals verbreding van het QRS-complex en verlenging van het PR-interval, 

verminderd bewustzijn en coma. [5] Er is geen ervaring met hemodialyse bij overdosering, bij nierfunctiestoornis wordt met hemodialysegedurende 4 

uur 20% van de in het lichaam aanwezige lamotrigine verwijderd. [4] 

Achtergrondinformatie 

Farmacokinetiek 

Lamotrigine wordt snel en volledig uit het maagdarmstelsel geabsorbeerd. De biologische beschikbaarheid bedraagt 98% [5]. De T max wordt na 2,5 uur 

bereikt. [5] Daarna zou lamotrigine een enterohepatische kringloop ondergaan. Een tweede piekconcentratie is beschreven na 4-6 uur [50]. Steady

state serumconcentraties nemen lineair toe met de dosis [3,6]. Het geneesmiddel wordt voor 55% gebonden aan serumeiwitten en het Vd is 1,2 Ukg. 

Lamotrigine wordt uitgebreid gemetaboliseerd tot een inactieve glucuronidemetaboliet. De halfwaardetijd is initieel 33 uur, maar neemt na enkele 

dagen met 20-25% af als gevolg van auto-inductie [5,45]. Het auto-inductief fenomeen is volledig na 2 weken, met een 17% reductie van de 

lamotrigine serumconcentraties [13]. De lamotrigine klaring is hoger bij kinderen dan bij volwassenen [6;14] en matig verminderd bij ouderen [14]. De 

klaring tijdens de zwangerschap kan tot 300% verhoogd zijn [15-18]. Door fysiologische veranderingen tijdens de zwangerschap wordt de 

glucuronidering van lamotrigine geïnduceerd (vermoedelijk veroorzaakt door een toename van het verdelingsvolume en/of een verhoogde expressie 

van UGT door verhoogde aanwezigheid van hormonen) [51]. Bij patiënten met chronische nierfunctiestoornis bedraagt de halfwaardetijd ong. 36 uur. 

Bij ernstige levercirrose (Child-Pugh B) is de gemiddelde halfwaardetijd 65 uur, bij ernstige levercirrose met ascites (Child-Pugh C) is dit 90 uur. [58] 

Farmacogenetica 

L48V polymorfisme van UGT1A4 lijkt de lamotrigine serumconcentratie te verlagen. De serumconcentratie van patiënten, met 

lamotriginemonotherapie, en met het L48V polymofhisme was 52% lager dan patiënten met het wild type allel [56]. 

Interacties 

Afname lamotrigine: 

De halfwaardetijd van lamotrigine wordt substantieel korter (8-20 uur) in patiënten die enzyminducerende anti-epileptica gebruiken, waaronder 

carbamazepine, fenobarbital, fenytoine en oxcarbazepine [20-22]. Een verlagend effect van oxcarbazepine op de lamotrigine serumconcentraties is 

echter niet in alle studies bevestigd [19]. 

Estradiol bevattende anticonceptiva kunnen de serumconcentratie van lamotrigine met 50% verlagen [23,24], en bij vrouwen die anticonceptiva 

gebruiken resulteert deze interactie in fluctuerende steady-state concentraties gedurende dagen van hormoongebruik vergeleken met een pilvrij 

interval [25]. Combinatie met oestrogeenbevattende anticonceptiva met een pilvrije periode wordt daarom ontraden. Opvallend is dat dit verlagende 

effect van oestrogeen bevattende anticonceptiva niet lijkt op te treden bij vrouwen die valproaat gebruiken [26]. 

Rifampicine, ritonavir, lopinavir en paracetamol kunnen het metabolisme versnellen [27-29]. 

Ook roken lijkt geassocieerd met lagere lamotrigine plasmaspiegels [53]. 

Toename lamotrigine: 

Lamotrigine metabolisme wordt geïnhibeerd door valproaat. [12,30] De halfwaardetijd van lamotrigine wordt daardoor verlengd (gemiddeld 60 uur) 

[31,32]. De toename van de klaring tijdens de zwangerschap wordt verzwakt bij vrouwen die valproaat als co-medicatie gebruiken [26]. Bij patiënten 

die een combinatie van een enzyminducerend AE en valproaat gebruiken komt de halfwaardetijd van lamotrigine overeen met de halfwaardetijd van 

lamotrigine bij patiënten op monotherapie. De interactie van lamotrigine met valproaat is bijzonder belangrijk en onderstreept de noodzaak tot het 

gebruik van zowel lagere doses als een langzamer titreren om het risico op ernstige huidafwijkingen te minimaliseren [33]. Bij toevoeging van valproaat 

aan lamotrigine wordt aanbevolen de lamotrigine dosering met 25-50% te verlagen en vervolgens op geleide van de lamotrigine concentratie bij te 

stellen. 

Sertraline verhoogt de serum lamotrigine concentratie, waarschijnlijk door inhibitie van de glucuronidering [34]. 

PK parameters 

F (%) Cl (Uuur/kg) Vd (Ukg) t½,B (uur) 
% 

T max (uur) Ref. 
eiwit 

Kinderen (>2 jr) 0,038 ± 0,016 1,5 ± 0,51 32 [35] 

i.c.m.

carbamazepine/ 7 

�enytoïne 

i.c.m. valproaat 45-50

�olwassenen 98 0,021-0,035 1,28-1,36 15-35 55 2,5 [36-39] 

i.c.m.

carbamazepine/ 0,044-0,084 13,5 [40] 

�enytoïne 



li.c.m. valproaat

Populatiemodellen 

F 

Kinderen (>2 jr) 1 

Wolwassenen 1 

0,010 

Vd 

1,5 ± 0,51 L/kg 

78,1 ± 5, 1 L 

77,4 L (32, 1 %) 

37,4-74,3 

Cl Ke1m (uur-1) Ka (uur-1)

1,5 ± 0,51 

2, 14 ± 0,81 I/uur 3,57 

2,28 I/uur (33,6%) 3,18 

[37;41] 

Ref. 

[35] 

[42] 

[13] 
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