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Vraag 1. (25 punten) 
Granuleren is een onderdeel van het voorbereidingsproces om de te tabletteren 

massa geschikt te maken voor het tabletteerproces.  
 
opgave 1A. (5 punten) 
Wat zijn de belangrijkste redenen om te granuleren? 
 
Granuleren is het vergroten van de deeltjesgrootte, het wordt vaak toegepast bij de 
bereiding van tabletten. Het doel hiervan kan zijn: 

 Vergroting bulkdichtheid (granules hebben een hogere dichtheid dat poeders, 
zo past gewenste hoeveelheid in de matrijs) 

 Verbetering stromingseigenschappen en daardoor gehaltespreiding 
 Verbeteren homogeniteit poeder en voorkomen van ontmenging 
 Verbeteren comprimeerbaarheid door “binder”  toe te voegen 
 Homogeniseren van de kleur 
 Verbeteren oplosbaarheid voor hydrofobe, slecht oplosbare deeltjes door 

farmacon te mengen met een hydrofiel vulmiddel en een hydrofiele binder. 
 Vermijden van stuiven van fijne, giftige stoffen 
 Vermijden van ‘koeken’ van hygroscopische poeders 

 
 
opgave 1B. (5 punten) 
Wanneer wordt er voor gekozen om droog of nat te granuleren?  

 
Methode is afhankelijk van de materiaaleigenschappen. Niet ieder 
poedermengsel wordt goed gecompacteerd (-> bindmiddel nodig) bij 
droog granuleren (valt weer uiteen in poeder); niet ieder materiaal kan nat 
gegranuleerd worden (ontledingsreacties). 
Materiaaleigenschappen zijn altijd afhankelijk van het breidingsproces (ook bij 
verschillende methodes voor nat granuleren). 
 
 
opgave 1C. ( 5 punten) 
Beschrijf de verschillende stappen in het bereidingsproces van tabletten volgens 
natte en droge granulatie. 
 

Droog granuleren: 
Bij droog granuleren wordt het poeder onder hoge druk gebracht. Dit kan tussen 
bijvoorbeeld twee walsen, of door een ‘heavy duty’ tabletteermachine. Bij de laatste 
ontstaan grote tabletten (Ø ongeveer 2 cm). De tabletten of brokken die ontstaan 
worden vervolgens vermalen tot granules en via zeven wordt de juiste granulegrootte 
fractie verzameld. De rest kan op herhaling. Deze techniek kan gebruikt worden als 
het farmacon vochtgevoelig is, waardoor nat granuleren is uitgesloten of wanneer 
met nat granuleren een slecht resultaat wordt gevonden. Bij dit proces bestaat er de 
kans op stofontwikkeling, wat in geval van giftige of sterk werkende geneesmiddelen 
onveilige situaties kan opleveren. 
 

 

 



 

Nat granuleren: 
De poedermassa wordt bevochtigd met een geschikte vloeistof (vluchtig en niet 
toxisch), waarna gemengd en soms gekneed wordt. Het oplosmiddel kan een 
bindmiddel bevatten om de deeltjes na drogen nog steeds aan elkaar te laten 
plakken. Soms kan een van de hulpstoffen deels in de ganuleervloeistof oplossen, 
deze stof fungeert dan als bindmiddel. 
Water kan ontleding van het farmacon in de hand werken (hydrolyse) en drogen van 
de granules kan wat langer duren.  
Om de granules te vormen kan de natte massa door een zeef gewerkt worden. Ook 
kan in planeetmengers, extruders en zweefbeddrogers gegranuleerd worden. Na het 
granuleren worden de granules gedroogd. Daarna kan opnieuw gezeefd worden om 
de fractie met de juiste granulegrootte te verzamelen. 
 

 
opgave 1D. ( 5 punten) 
Tabletten kunnen ook bereid worden d.m.v. directe compressie. Zou deze techniek 
de voorkeur hebben voor de bereiding van tabletten met goed in water oplosbare 
farmaca of juist voor tabletten met slecht in water oplosbare farmaca?  Motiveer je 
antwoord! 
 

Tabletten met goed in water oplosbare farmaca. 
Bij goed in water oplosbare farmaca kan worden uitgegaan van een grote 
deeltjesgrootte. Bij directe compressie is het noodzakelijk dat er wordt uitgegaan van 
farmaca met een relatieve grote deeltjesgrootte om acceptabele vloei-eigenschappen 
en bulkdichtheid te verkrijgen. 
 
 
opgave 1E. ( 5 punten) 
Een van de eindcontroles m.b.t. de doseernauwkeurigheid van tabletten betreft de 
gehaltespreiding. Van een charge lithiumcarbonaattabletten blijkt het gemiddeld 
gehalte 99% te zijn. De fabrikant vermeldt een gedeclareerd gehalte van 150 
mg/tablet. De inhoudsgewichten staan hieronder gegeven. 

inhoudsgewicht (mg)  

1                 256,3                               

2                 254,2                               

3                 238,7                               

4                 261,8                               

5                 264,1                               

6                 225,9                               

7                 248,6                               

8                 230,0                               

9                 222,4                               

10               250,0   
Voldoet deze charge m.b.t. de gehaltespreiding aan de eisen? 
 

De tabletten bevatten meer dan 25% of 25 mg werkzaam bestanddeel. De 

acceptance value mag berekend worden op basis van het gemiddelde gehalte en de 

afzonderlijke eenheden. Monografie 2.9.40 formuleert kwaliteitseisen aan het gehalte 

van individuele doseereenheden voor een steekproef van 10 eenheden. 

  



         inhoudsgewicht (mg) berekend gehalte (%) 

1                 256,3                              103,5 

2                 254,2                              102,6 

3                 238,7                              96,4 

4                 261,8                              105,7 

5                 264,1                              106,6 

6                 225,9                              91,2 

7                 248,6                              100,4 

8                 230,0                              92,9 

9                 222,4                              89,8 

10               250,0                              101,0 

gemiddeld:     245,2                              99,0 

  

De standaarddeviatie van deze 10 gehaltes bedraagt 6,1. Voor n=10 geldt k=2,4. Nu 

volgt uit de formule voor berekening van de Acceptance Value: 

  

AV      =        lM-Xl + k*s   =        (99,0-99,0) + 2,4*6,1        =       14,6 

  

De Acceptance Value voldoet. 

 

Vraag 2 
Bijlage: Mollierdiagram. 
 
In een zweefbed wordt poeder gedroogd, door het poeder d.m.v. lucht in een 
zwevende toestand te brengen. Het poeder zal tijdens het drogen de natte-bol-
temperatuur aannemen. 
 
Hieronder staat een vereenvoudigd schema van een zweefbed. 
 

 
 



a) Lucht van 20oC en 50% RV wordt m.b.v. de verwarmingsspiraal verhit tot 60oC en 
door het poeder geblazen. 
Welke temperatuur heeft het poeder tijdens het droogproces? Leg uit. 
Ongeveer 25oC. Van 20oC 50% RV recht omhoog naar 60oC en dan via de 
adiabatische afkoelingslijn naar de 100% RV. De bijbehorende Tnb is 25oC. 

 

b) Hoeveel water bevat de lucht die het zweefbed verlaat? 
Ca 22 g per kg droge lucht. 

 
In onderstaande figuur staan de vocht isothermen van 3 hulpstoffen.  

 
 
c) Welke hulpstof verdient de voorkeur bij het verwerken van acetylsailcylzuur in 

tabletten? Leg uit. 
A, want die stof kan veel vocht opnemen, terwijl de wateractiviteit nog laag blijft. 
Stof C is heel ongunstig. Daat stijgt de wateractiviteit al bij een kleine verhoging 
van het watergehalte. 

 
 
In onderstaande figuur staan de vocht-isothermen van o.a. amorfe en kristallijne 
sucrose. 
 

 
d) Verklaar het verschil tussen beide isothermen. 

Amorfe sucrose kan veel water absorberen (gaat in “porien”in de stof zitten). De 
wateractiviteit blijft dus heel lang laag. Kristallijne sucrose kan alleen water 
adsorberen (alleen aan het oppervlak van de kristallen). Dat is veel minder water, 
dus de wateractiviteit stijgt hier veel sneller. 



Vraag 3 Bepaling van oxazepam in plasma. 

Voor de bepaling van oxazepam in plasma met HPLC  is een voorbewerking van 

het plasma noodzakelijk. Deze voorbewerking kan gedaan worden m.b.v. SPE. 

Hiervoor moet eerst de SPE procedure geoptimaliseerd worden. Er wordt gewerkt 

met een SPE kolom met C18 materiaal en voor de was- en elutiestappen wordt 

water/methanol gebruikt. 

 

  

Structuur van oxazepam 

Mw 286.7 

PKa 1.7, 11.6 

a. Geef aan waarom een voorbewerking van het plasma 

noodzakelijk is.  

In plasma zijn eiwitten en andere stoffen aanwezig die kunnen storen 

bij de HPLC analyse. SPE verwijdert deze eiwitten (grotendeels) en 

maakt daardoor verdere analyse mogelijk. 

 

b. Bekijk de elutiecurve in onderstaande figuur. Geef aan met 

welke oplossing(en) je zou equilibreren, wassen en elueren. Licht je antwoord toe. 

 
Equilibreren met water, eventueel in zuur of basisch milieu 

Wassen met 30% methanol 

Elueren met 70% methanol 

Op deze manier verwijder je zo veel mogelijk vervuilingen uit je monster en 

wordt wel alle oxazepam geelueerd.  

c. Het monster blijkt teveel verdund te zijn om na opwerking geanalyseerd te worden 

m.b.v. HPLC. Noem 3 manieren om je monster te concentreren m.b.v. SPE 

- Na elutie indampen van je monster 

- Meer monster opbrengen op de SPE kolom (bv 5 keer 1ml opbrengen ipv 1 keer 

1 ml) 

- Elueren met een kleiner volume 

 

d. Hoe verwacht je dat de elutiecurve er uit ziet in zuur en basisch milieu? Maak een 

schets van de curves en licht je antwoord toe.  

Aann de pKa’s van oxazepam is te zien dat oxazepam alleen in extreem zuur of 

basisch milieu (pH <1.7 of PH>11.6) een lading zal hebben. Kleine pH veranderingen 
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zullen de curve dus niet veranderen. Wanneer de pH erg laag/hoog wordt zal de 

gehele curve opschuiven naar links omdat er dan minder affiniteit is voor het SPE 

materiaal. 

 

 

Vraag 4 (16 punten) 

 

Bacampicilline is een prodrug van het antibioticum Ampicilline, dat wordt gebruikt 

tegen diverse typen bacteriële infecties. Bacampicilline wordt na orale toediening 

snel en volledig omgezet in Ampicilline. 

 

 
Bacampicilline 

 

 
Ampicilline 

 

 Oplosbaarheid (water) Biol. Beschikbaarheid 

Bacampicilline 6.7 g/100 ml 90% 

Ampicilline 0.59 g/100 ml 40% 

 

Opgave 4A 

 

Geef van de onderstaande stellingen aan of ze juist of onjuist zijn en licht toe. 

I Bacampicilline heeft een hogere BB ten gevolge van een betere 

oplosbaarheid 

 De stelling is in principe correct, maar permeabiliteit zal ook een rol spelen 

omdat B ook lipofieler is dan A. 

II Ampicilline en Bacampicilline zijn therapeutisch equivalente preparaten 

 Stelling is juist, B wordt volledig omgezet in A de werkzame stof is dus 

dezelfde. 

III Ampicilline en Bacampicilline zijn bioequivalente preparaten 

 Stelling III is onjuist, B en A zijn niet bioequivalent want verschillende BB. 

  

(2 punten voor elk juist antwoord)  



Halfwaardetijd Ampicilline 1.5 h 

Verdelingsvolume Ampicilline 0.41 L/kg 

  

Therapeutisch venster 0.5-5 mg/L 

  

 

Opgave 4B (4 ptn.) 

 

Antibiotica worden ook wel intraveneus toegediend, welke infusiesnelheid is nodig 

om voor ampicilline een steady-state concentratie van 3.5 mg/L te bereiken? Ga 

uit van een patient met een lichaamsgewicht van 70 kg. 

 

1 2

0.693 0.693

1.5
ek

t
   0.462 h-1 

 

0.41 70dV   
28.7 L 

 

0.462 0.41e dCl k V     0.189 L/kg.h  13.3 L/h 

 

inf 3.5 13.3ssR C Cl    46.4 mg/h 

 

(4 punten, 1 punt aftrek voor iedere foute parameter en ontbrekende eenheid) 

 

Opgave 4C (8 ptn.) 

 

Bacampicilline tabletten zijn in de handel in doseringen van 200 en 400 mg. 

Ontwerp een doseringsschema voor een patient van 70 kg 

Let op het kiezen van de juiste F (0.9) 
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   28.8 mg/h 

 

Praktisch schema: 3x daags 200 mg. Ik ben hier soepel geweest omdat ik 

vergeten was het therapeutisch venster aan te passen. 
 
Vraag 5 

In een ziekenhuisapotheek worden voortdurend capsules gemaakt. In een onderzoek wil men 

controleren of de gehaltes werkzame stof (uitgedrukt als percentage van de gedeclareerde 

gehalte) in de capsules kloppen. In een steekproef van 10 capsules wordt van iedere capsule 

de helft van de inhoud gebruikt voor de gehalte bepaling. De andere helft wordt gebruikt als 

controle voor de bepaling. De volgende gehaltes zijn gemeten:  

 

Bepaling 1 



Capsule 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gehalte 98.1 93.2 102.4 90.1 89.1 96.4 97.2 99.2 103 92.5 

 

Vraag 5A (5 punten) 

Voldoen de capsules op basis van deze gegevens aan de eis L1 van de EP 2.9.40. Licht de 

verschillende stappen in je berekening toe. 

 

gem=96.12%; sd =4,81%. 2 

96.12 < 98.5 => M=98.5. 1 

AV = | 98.5 – 96.12 |  + 2.4 * 4.81 = 13.924. 1 

AV < 15 dus de tabletten voldoen aan de L1 eis. . 1 

 

Vraag 5B (5 punten) 

Bepaal op basis van bovenstaande gegevens het 95%-betrouwbaarheidsinterval van de 

gemiddelde gehalte werkzame stof in de capsule. Mag je op basis van dit interval beweren 

dat een gemiddelde tablet afwijkt van de gedeclareerde gahalte? Licht je antwoord toe. 

 

gem=96.12%; sd =4,81%.  

tabel t-waarde is 2.26. 1 

95% CI is 96.12 ±2.26*4.81/√10  [92.68%; 99.56%]. 2 

De waarde 100% ligt niet in het 95% CI dus mag je inderdaad zeggen dat de gemiddelde 

tablet niet voldoet aan het gedeclareerde gehalte. . 2 

 

De tweede helft van de inhoud van iedere capsule is gebruikt voor de controle bepaling. De 

uitkomsten van de tweede bepaling waren 

 

Bepaling 2 

capsule 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gehalte 98.8 95.9 102.5 93.3 92.1 97.2 98.3 100.2 102.6 94.7 

 

 

Een interessante vraagstelling is nu of de beide bepalingen wel dezelfde uitkomsten op 

leveren. Om dat te gaan toetsen zijn de data weergegeven in een spreidingsdiagram. 

Daarnaast is de correlatie bepaald tussen beide bepalingen en getoetst of de correlatie 

significant afwijkt van 0. De resultaten van deze analyse is hieronder weergegeven 

 



 

- Correlatie r = 0.996 p = 0.000 

 

Daarnaast zijn de gemiddelden van beide bepalingen met elkaar vergeleken. 

 

Vraag 5C (6 punten) 

Toets of de gemiddelde gehaltes bij beide bepalingen van elkaar verschillen. Licht de 

verschillende stappen in je berekening toe. 

. 

capsule 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bep 2e 98.8 95.9 102.5 93.3 92.1 97.2 98.3 100.2 102.6 94.7 

Bep 1 98.1 93.2 102.4 90.1 89.1 96.4 97.2 99.2 103 92.5 

delta 0.7 2.7 0.1 3.2 3.0 0.8 1.1 1.0 -0.4 2.2 

 

Het design is gepaard dus de gepaarde t-toets is hier van toepassing. . 1 

gem=1.44%; sd =1.25362%. 2 

toetsingsgrootheid is 1.44/(1.25362/√10) = 3.632; . 1 

tabel t-waarde is 2.26. 1 

 H0 verwerpen. 1 

Er is een verschil in gemiddelde gehalte. .  

 

Vraag 5D (4 punten) 



Geven beide bepalingen dezelfde uitkomsten? Beargumenteer je conclusie en geef aan 

welke resultaten je daarbij hebt gebruikt. 

 

De resultaten zijn als volgt: 

- de gepaarde t-toets van onderdeel c geeft aan dat de beide gemiddelden significant 

van elkaar verschillen.  

- Op basis van het figuur kan je wel zeggen dat er een sterke lineaire samenhang is 

tussen beide bepalingen maar aangezien de lijn niet door de oorsprong gaat en ook 

geen helling van 1 heeft (geen hoek van 45 graden) mag je toch niet zeggen dat 

beide bepalingen dezelfde uitkomsten geven. Je mag zelfs niet zeggen dat bepaling 

2 altijd wat hoger is dan bepaling 1. 

- De lineaire samenhang tussen bepaling 1 en bepaling 2 is sterk (r=0.996) en 

significant afwijkend van 0. Dat zegt wel dat beide bepalingen sterk samenhangen 

zijn maar nog niet dat beide bepalingen dezelfde uitkomsten opleveren. 

 

Samenvattend kan je zeggen dat beide bepalingen sterk gecorreleerd zijn maar niet dezelfde 

uitkomsten opleveren. Bepaling 2 is gemiddeld gesproken 1.4% hoger dan bepaling 1. Of dit 

farmaceutisch relevant is moet de farmaceut bepalen. 

 

Belangrijk bij de beoordeling is de combinatie van conclusie en redenatie. 

 
 
 

 
 
 


