
Paracetamol als pijnstiller 

Is een NSAID niet beter als pijnstiller? 

Paracetamol blijf eerste keus pijnstiller. NSAID’s hebben als groot nadeel dat ze 

maagdarmbloedingen kunnen geven bij bepaalde gebruikers en wisselwerking hebben met veel 

andere geneesmiddelen. Het gebruik van paracetamol is veiliger dan het gebruik van een NSAID, 

ondanks de mogelijke aanwezigheid van een minimale hoeveelheid PCA. 

Drie laboratoria hebben in een aantal batches paracetamol hoeveelheden PCA gevonden van 5-6 

microgram/g (5-6 ppm). Dit valt zelfs bij gebruik van de maximale dosering van 4 gram paracetamol 

per dag onder de door de EMA gestelde ADI limiet voor PCA van 34 microgram per dag. 

Hoe groot is het risico op het krijgen van kanker door gebruik van paracetamol? 

De limiet van 34 microgram per dag (34 ppm) is gebaseerd op het risico dat bij levenslang dagelijks 

gebruik van de maximale dagdosering paracetamol één op 100.000 mensen extra kanker krijgt. Bij 

kortdurend gebruik is het risico vele malen lager. 

Synthese paracetamol 

Hoe verloopt de synthese van paracetamol? 

De organische synthese van paracetamol verloopt in drie stappen. Twee stoffen kunnen dienen als 

uitgangsstof. 

Uitgangsstof 1 is fenol, dat wordt genitreerd tot p-nitrofenol. De nitrogroep wordt in een tweede 

stap gereduceerd tot p-aminofenol. In de derde stap wordt de aminogroep veresterd met azijnzuur 

tot paracetamol. 

Uitgangsstof 2 is p-chloornitrobenzeen. Hieruit wordt door alkalische hydrolyse p-nitrofenol 

verkregen. Daarna verloopt het syntheseproces weer identiek. 

Hoe raakt paracetamol vervuild met p-chlooraniline (PCA)? 

Een organische synthese verloopt nooit voor 100%. Daarnaast kunnen er nevenproducten ontstaan 

of er blijven residuen achter van uitgangsstoffen of tussenproducten. Wanneer uitgangsstof 2 (p-

chloornitrobenzeen) wordt gebruikt en de hydrolyse tot p-nitrofenol niet volledig is, kan het restant 

in de tweede stap worden gereduceerd tot PCA. Ook p-chlooraniline reageert nog verder. Het wordt 

in de derde synthesestap geacetyleerd tot p-chlooracetanilide. 

Testen fabrikanten op dit soort verontreinigingen? 

De grondstof paracetamol wordt volgens de Europese Farmacopee (Ph.Eur.) getest op een groot 

aantal onzuiverheden die via de syntheseroute in het eindmateriaal terecht kunnen komen. Voor 

PCA vermeldt de farmacopee geen aparte eis in de grondstofmonografie van paracetamol. Na 

acetylering ontstaat uit PCA het p-chlooracetanilide. Hiervoor geeft de Ph.Eur. een eis van 10 ppm (= 

0,01 mg/g) in de grondstofmonografie van paracetamol. Ook de Amerikaanse farmacopee (USP) 

hanteert deze grens. Indirect is door de eis aan p-chlooracetanilide ook het PCA gelimiteerd. 

De algemene monografie “Substances for pharmaceutical use” beschrijft dat de veilige limiet voor 

een mogelijk kankerverwekkende onzuiverheden in een geneesmiddel wordt bepaald aan de hand 

van richtlijnen die zijn opgesteld zijn door de ICH. De ADI limiet van PCA is in deze richtlijn vastgesteld 

op 34 microgram per dag. 


