
1. Pieter wordt tijdens zijn ziekenhuisstage door zijn begeleidend apotheker gevraagd in het kader van 
een nascholingscursus over “anti-epileptica” voor de afdeling neurologie een overzichtstabel te maken 
van de meest gangbare anti-epileptica. Pieter is uiteraard zeer enthousiast. Hij besluit zich eerst grondig 
te verdiepen in de aandoening epilepsie. Pieter bemerkt al snel dat de basiskennis over de werking van 
neuronen wat is weggezakt en hij pakt zijn fysiologieboek erbij. Het duizelt voor zijn ogen: EPSP, 
spanningsafhankelijk Ca2+ kanaal, AMPA-receptoren,……….. 
 
a.   Beschrijf (voor Pieter) stapsgewijs in hoofdlijnen het proces vanaf de vrijzetting van glutamaat door 
het presynaptisch gelegen neuron tot vrijzetting van neurotransmitter door het postsynaptisch gelegen 
neuron. Gebruik hierbij minimaal bovengenoemde termen.   
 
- Glutamaat bindt aan postsynaptisch gelegen AMPA- (en NMDA) receptoren (voornamelijk 

gelegen op het cellichaam van het neuron). 
- Door opening van het aan de receptor gekoppelde ion-kanaal stroomt Na+ (NMDA: Ca2+) de cel 

in, dit geeft kleine depolarisaties (EPSP’s) 
5 punten  

- Wanneer door summatie van deze EPSP’s de “threshold” voor opening van spanningsafhankelijke 
Na+-kanalen wordt bereikt openen deze zich. 

- De actiepotentiaal propageert door de voortgaande opening  van spanningsafhankelijke Na+-
kanalen die over het gehele axon zijn gelegen  
5 punten 

- Ter hoogte van de synaps worden door de depolarisatie spanningsafhankelijke Ca2+ kanalen 
geopend. 

- Calcium stroomt de cel in waarna calciumgemedieerde processen leiden tot vrijzetting van 
neurotransmitter. 
5 punten 

 
Indien het verhaal logisch van opbouw en “to the point” is. En er geen onjuistheden in het antwoord 
staan zoals: glutamaat is een EPSP, NMDA is een spanningsafhankelijk Ca2+-kanaal, 
EPSP=actiepotentiaal etc.. 5 punten 
Totaal : 20 punten 
 
 
Pieter heeft zich voldoende ingelezen en maakt een begin met de overzichtstabel. Op een bepaald 
moment is hij echter zelf het overzicht even kwijt.  
 
b. Maak onderstaande tabel af. 
 
Anti-epilepticum Werkingsmechanisme Indicatie  
Carbamazepine Inactivatie spanningsafhankelijke Na+-kanalen door 

stabilisatie inactieve toestand  geen nieuwe 
actiepotentialen mogelijk 

Partiele epilepsie 
 
 
 
 
 
 

Ethosuximide Remming T-type Ca2+ kanalen in het 
thalamocorticale circuit 

Absence epilepsie (petit 
mal) 

Valproinezuur Effecten op Na-kanalen 
Versterking werking GABA door remming van bij 
GABA-afbraak betrokken enzymen  
 

Partiele epilepsie en 
gegeneraliseerde epilepsie 
 
 
 
 
 
 
 

Topiramaat Inactiveert spanningsafhankelijke Na+-kanalen 
Antagonist van glutamaat receptor (postsynaptisch) 
Versterking GABA functie en de GABA gemedieerde 

Partiele epilepsie en 
gegeneraliseerde epilepsie 
 



influx van Cl- (postsynaptisch) 
 

Diazepam 
(benzodiazepine) 

Verhogen affiniteit GABA receptoren voor GABA  
vergroting postsynaptische influx van Cl-  
hyperpolarisatie.  

Status epilepticus 

 
Lamotrigine:  inactivering spanningsafhankelijke natriumkanalen. 

Dosisafhankelijke remming Ca2+ instroom mogelijk door presynaptische N-type 
Ca2+-kanalen   

  Blokkade vrijzetting excitatoire neurotransmitter 
 
Totaal aantal punten is 40. Voor elk correct ingevuld onderdeel 4 punten. Aangezien er maar 9 
onderdelen in te vullen waren 4 punten cadeau. 
-Het niet vermelden van “spanningsafhankelijk” bij Na-kanaal blokkade levert geen punten op. Als dit 
meerdere keren in het antwoord voorkwam is dit slechts 1 keer aangerekend. 
-Bij carbamazepine het vernoemen van partiele en gegeneraliseerde epilepsie ook 4 punten (specifiek 
noemen van gegeneraliseerd tonisch klonische aanvallen hoeft niet). Het alleen noemen van 
gegeneraliseerde aanvallen levert geen punten op. 
 -Bij valproinezuur en topiramaat 4 punten wanneer minimaal 2 werkingsmechanismen werden 
genoemd. Bij 1 werkingsmechanisme: 2 punten. In geval van vernoeming van een incorrect 
werkingsmechanisme 2 punten aftrek. 
-Bij meerdere anti-epileptica 3 mogelijke werkingsmechanismen telkens  op dezelfde manier verwoord: 
0 punten 
 
d. “Een paragraaf met therapeutische adviezen over de behandeling met anti-epileptica bij vrouwen met 
een kinderwens / tijdens zwangerschap ontbreekt. Welke adviezen (minimaal 3) zou u geven en wat is 
de achtergrond van deze adviezen?”  
 

- Alle conventionele anti-epileptica hebben teratogene effecten. Kiezen voor anti-epilepticum 
dat de minste teratogene effecten heeft. 

- Kiezen voor monotherapie ter verlaging van de kans op teratogene effecten. 
- Dosis over meerdere giften verdelen om zo piekspiegels te voorkomen. 
- Regelmatige controle op klinisch effect, bijwerkingen en plasmaspiegels in verband met 

veranderende kinetiek tijdens zwangerschap. Indien er geantwoord is: “vergroot 
verdelingsvolume dus dosering verhogen” zonder het noemen van controle is niet het volle 
aantal punten toegekend.  

- Toediening foliumzuur in verband met teratogene effecten. Foliumzuur opname is verlaagd en 
uitscheiding verhoogd. 

- Toediening vitamine K 4 weken voor geboorte in verband met bloedstollingsproblemen als 
gevolg van de remming van de synthese van stollingsfactoren door enzym inducerende anti-
epileptica.  

Andere antwoorden die goed zijn gerekend:  
- Niet stoppen. Hoewel anti-epileptica teratogeen zijn is een epileptische aanval ook schadelijk 

/ schadelijker voor het kind. 
 
Voor een correct advies is telkens 3 punten gegeven. Voor de juiste achtergrond bij het advies 4 
punten. In het geval dat er een aandachtspunt werd genoemd maar een concreet advies ontbrak is 4 
punten toegekend. 
 
“Ik zou graag van u een argumentatie horen waarom de NMDA receptor al dan niet een geschikt 
aangrijpingspunt kan zijn voor een nieuw anti-epilepticum.” 
Voor 20 punten dient het antwoord te bevatten: 

- Bij epilepsie/een epileptische aanval is er sprake van overmatige neuronale ontlading en 
daarbij verhoogde afgifte van glutamaat. 

- Glutamaat is  ligand voor de NMDA-receptor 
- Blokkade van de NMDA-receptor zal leiden tot een verminderde Ca2+ influx, minder EPSP’s 

en dus verlaagde kans op ontstaan van actiepotentiaal. Neuronale ontlading wordt dus 
geremd. Dit maakt de NMDA-receptor een geschikt aangrijpingspunt. 

 



Indien gezegd wordt dat de NMDA-receptor geen geschikt aangrijpingspunt is zonder vermelding van 
de mogelijke werking bij epilepsie is niet het volle aantal punten toegekend.  
Redenen waarvoor punten zijn gegeven (afhankelijk van de nuancering van het antwoord): 

- NMDA-blokkade alleen is niet voldoende, de AMPA receptoren leveren ook (een mogelijk 
grotere) bijdrage aan het bereiken van de treshold en dus actiepotentiaal. 

- NMDA is betrokken bij LTP er zijn dus cognitieve bijwerkingen mogelijk. 
 
Antwoorden waarvoor geen punten zijn gegeven: 
- De NMDA receptor is onvoldoende specifiek om aan te grijpen. Dit is in mijn optiek geen argument 
aangezien de huidige aangrijpingspunten dat net zo min zijn.  
 
 
 
Iedere stelling 1 punt. 
1. De amygdala speelt een belangrijke rol bij de vorming van de cognitieve component van de 
herinnering aan een angstige situatie. 
Onjuist, bij de vorming van de cognitieve component (situatie) van de herinnering is de hippocampus 
betrokken. De amygdala zorgen voor de affectieve (emotionele) component. 
 
2. Paniekaanvallen zijn doorgaans de uitingsvormen van een reeds aanwezige agorafobie (pleinvrees) 
Onjuist, de paniekaanval licht vaak ten grondslag aan de ontwikkeling van de agorafobie. Omdat men 
de plekken of situaties waarin de paniekaanval is opgetreden mijdt. 
Of  
Onjuist, de uitingsvorm van een agorafobie is het mijden van plekken waar men angstig voor is. 
Ook is 1 punt gegeven wanneer geantwoord is: 
Paniekaanvallen komen niet alleen voor bij pleinvrees maar ook bij andere angststoornissen. (de 
stelling is dan gelezen met de nadruk op doorgaans) 
 
3. Buspiron is de hoeksteen in de farmacotherapeutische behandeling van zowel de paniek stoornis als 
de gegeneraliseerde angststoornis. 
Onjuist, buspiron is enkel (beperkt) effectief bij de behandeling van de gegeneraliseerde angststoornis. 
De SSRI’s zijn de hoeksteen in de behandeling van genoemde angstsoornissen.   
Zonder vernoemen van de gangbare therapie: SSRI’s is een half punt gegeven. 
Wanneer alleen geantwoord werd dat SSRI’s standaardtherapie zijn is wel 1 punt toegekend. 
 
4. Benzodiazepinen zijn competatieve agonisten met GABA voor de GABAA-receptor. 
Onjuist, benzodiazepinen binden met hoge affiniteit aan deze receptor op de benzodiazepine site, 
GABA heeft een andere bindingssite. 
 
5. Het noradrenerge systeem speelt een belangrijke rol bij de pathofysiologie van angststoornissen: 
Juist, bij angststoornissen is het noradrenerge systeem overactief (-> verhoode act 
amygdala,verlaagde PFC) 
Of 
Juist, de locus coeruleus overactief (-> verhoogde act amgdala,verlaagde act PFC) 
 
Een half punt wanneer:  
Juist, maar het serotonerge systeem speelt een belangrijkere rol. 
of 
Juist: alle angststoornissen gaan altijd gepaard met verhoogde autonome/sympathische activiteit (half 
punt ivm oorzaak /gevolg) 
of  
Onjuist: noradrenerge medicatie is geen wezenlijk onderdeel van farmacotherapie (muv sociale fobie). 
1 punt wanneer de uitzondering genoemd werd. 
 
Geen punten wanneer: 
Onjuist, alleen het serotonerge systeem is bij angststoornissen betrokken  
 
6. SSRI’s zijn de hoeksteen in de farmacotherapeutische behandeling van zowel de paniek stoornis als 
de specifieke sociale fobie. 



Onjuist, de specifieke sociale fobie wordt doorgaans behandeld met een b-blokker (propranolol of 
atenolol) of een benzodiazepine. 
 
7. Het limbisch systeem bestaat ondermeer uit de amaygdala, hippocampus, het cerebellum, nucleus 
accumbens en de hypothalamus.  
Onjuist, het cerebellum valt niet onder het limbisch systeem. 
 
8. CRF antagonisten kunnen zowel effectief zijn bij de behandeling van depressie als bij de 
behandeling van angststoornissen.  
juist: CRF receptoren liggen in limbisch systeem ( en/ of controleren de HPA as) en spelen een 
belangrijke rol bij integratie van gedrag en autonome activiteit in reactie op stress. Zowel bij angst als 
depressie is CRf systeem overmatig actief -> dus mogelijk aangrijppunt.  
of 
Juist: sterke comorbiditeit en grote overlap tussen hersencircuits en neurotransmitters bij 
angst/depressie..) 
 
Half punt: 
Onjuist: HPA as is niet veranderd bij angst stoornissen 
 
9. De bijwerkingen van SSRI’s zijn onlosmakelijk met hun werkingsmechanisme verbonden. 
Juist. SSRI’s grijpen alleen aan op serotonine-transporters. Door de remming van de heropname van 
serotonine zorgen de SSRI’s (uiteindelijk) voor een netto toename van serotonine (ook op plaatsen 
waar dit niet gewenst is). De bijwerkingen die gezien worden bij SSRI’s zijn allen het gevolg van het 
aangrijpen van serotonine op serotoninereceptoren. Bijv. 5-HT2c in hypothalamus  verminderde 
eetlust, 5HT3 in MD-kanaal  diarree etc.   
 
10. Bij het stoppen van therapie met benzodiazepines moet men rekening houden met 
onttrekkingsverschijnselen, ook dit is een reden om te kiezen voor therapie met SSRI’s. 
Onjuist, SSRI’s (en met name die met korte halfwaardetijd) kunnen evengoed 
onttrekkingsverschijnselen geven. 
Of 
Onjuist, onttrekkingsverschijnselen zijn geen reden om niet te kiezen voor een bepaalde therapie 
aangezien onttrekkingsverschijnselen (makkelijk) voorkomen kunnen worden door af te bouwen. 
 
Een punt is ook gegeven bij het antwoord: 
Onjuist, de indicatie bepaald of er een benzo of een SSRI wordt gegeven. 
Geen punten wanneer alleen commentaar is gegeven op het eerste deel van de stelling dus vermelding 
dat benzo’s onttrekkingsverschijnselen geven. 
 
 
VRAAG 3. Depressie is een ziekte met een lifetime prevalentie van 1 op 5. Over het ontstaan van deze 
ziekte bestaan echter nog veel onduidelijkheden. 
A) Beschrijf 3 mogelijke factoren die een rol spelen bij het ontstaan van een depressieve stoornis 
2 punten):Genetisch /Fysiologisch/ Psychologisch/ Life events/ Vroege ervaringen/ Ingrijpende 
gebeurtenissen. 
B) Geef kort aan hoe deze factoren bijdragen aan de pathofysiologie van depressie . 
3 punten) Hoe deze factoren bijdragen aan de pathofysiologie van depressie 

- Genetisch: aanwezigheid van vulnerability/susceptibility genen die risico op depressie 
verhogen 

- Fysiologisch: verstoorde balans in neurotransmitters (monoamine theorie), zoals serotonine en 
noradrenaline 

- Psychologisch:  laag zelfbeeld, persoonlijkheid, mogelijkheden om met stressoren om te gaan 
kunnen bijdrage 

- Life events: krijgen van een kind, dood, verlies op werk 
Ingrijpende gebeurtenissen: bv. verlies van een ouder, verwaarlozing, chronische ziekte kunnen 
allemaal risico op onstaan van depressie op latere leeftijd verhogen.  Veranderingen in het stress 
systeem (bv. CRF en CRF-receptoren) kan beinvloeden het ontwikkeling van het brein, en dan kan een 
relatief klein stressor op volwassen leeftijd depressie induceren 



C) TCAs en SSRIs worden het meest voorgeschreven bij depressie. Noem de belangrijkste 
overeenkomsten en verschillen in * werkingsmechanisme en  * de plaatsen van werking 
(hersengebieden), * therapeutisch effect en * bijwerkingen van beide typen antidepressiva. 

3 punten) TCAs en SSRIs 
- Werkingsmechanismes:  

TCAs: remming heropname van norepinephrine en serotonine in de NE en 5-HT neuronen, 
door competitie bindingsplaats voor transporter in presynaptische zenuwuiteinde = toename 5-HT 
neurotransmissie. 

SSRIs: Acuut toediening: blokkade van somato-dendritische 5-HT heropname sites (geen 
remming van 5-HT transporters in synaps).  Dan is meer 5-HT beschikbaar rond 
somatodendritische receptoren.  Bij chronische gebruik: desensitizatie en down-regulatie van de 
somato-dendritische autoreceptoren.  Dit verhoogd vuurfrequentie van 5-HT neuronen, en 
verhoogd 5-HT.  Blokkade van presynaptische heropname sites, activiatie post-synaptische 
receptoren = antidepressief effect. 
- Plaatsen van werken (hersengebieden) 

TCA’s: werken op serotonine en ook noradrenaline.  Noradrenaline producerende neuronen 
zijn in locus coeruleus, vanwaar uit projectiles naar alle andere delen van hersenen zoals: 
neocortex, thalamus, hypothalamus, en temporal lobe.  NE receptoren in deze gebieden zijn: 
alpha (α1 en α2) en beta (β1 t/m β3).  TCA’s werken ook op het serotonine system; serotonine 
producerende neuronen in clusters van neuronen in raphe kernen, vanwaar uit projectiles naar 
alle andere delen van de hersenen: neocortex, basal ganglia, thalamus, raphe nuclei, temporal 
lobe, hypothalamus.  Er zijn 14 subtypen van 5-HT receptoren in 7 families (5 HT1 t/m 5 HT7.   
SSRI’s: werken alleen maar op de serotonine systeem (zie boven). 

- Therapeutische effecten 
TCAs: Remmen van de heropnamen van NE en 5-HT = antidepressief effect 
SSRIs: 5HT1A, 5H-T1D, 5H-T2 and 5H-T3 receptoren zijn het meest betrokken bij 
antidepressief effecten (en bijwerkingen) van SSRIs.  SSRIs verminderen afgifte 5HT en 
stimulatie van autoreceptors on zenuwuiteinde leidt tot verminderde synthese en afgifte van 5-
HT in de zenuwuiteinde, maar uiteindelijke verhogen de concentratie van serotonine. 

- Bijwerkingen 
TCAs: droge mond, obstipatie, wazig zien, concentratie en geheugen stoornissen, sedatie, 
toegenomen eetlust en gewichtstoename 
 SSRIs: verminderde eetlust, misselijkheid, diarree, vermindered libido 
 
D- 2 punten) Het therapeutisch effect van een SSRI is doorgaans pas na 2-4 weken merkbaar. In het 
begin treedt soms zelfs een tijdelijke verhoging van de angst op.Een psychiater komt met idee een 
serotonine 1A antagonist als adjuvans therapie te geven bij aanvang van de behandeling met een SSRI.  
Wat verwacht je dat er gebeurt  met ‘onset of action’ en de angstklachten bij deze combinatie therapie. 
Licht je antwoord toe. 

Toediening van een 5-HT1A antagonist zal misschien wat effect hebben op de angstige gevoel, 
maar sinds het 5-HT1A receptor speelt een belangrijke rol bij de therapeutisch effect van SSRIs 
lijkt het, in het eerste instantie, geen goed idee.   

Maar, sinds het 5-HT1A receptor is een somatodendritische autoreceptor, en is belangrijke voor 
de vermindering van 5-HT afgifte,  toediening van een 5-HT1A receptor antagonist kan misschien 
het ‘onset of action’ tijd verbeteren.  Een theorie achter de langzaam ‘onset of action’ is dat, sinds 
SSRIs een blokkade van met name somatodendritische 5-HT heropname sites veroorzaken, er is 
meer 5-HT beschikbaar rond de somatodendritische receptoren en activatie van 5-HT1A 
autoreceptoren in de raphe nuclei.  Dit veroorzaakt en afname in het vuurfrequentie van 5-HT 
neuronen en verlaagd 5-HT afgifte en activiteit.  Na een paar weken is er desensitisatie en 
downregulatie van somatodendritische autoreceptoren, en verhoogd vuurfrequentie van 5-HT 
neuronen.  Meer 5-HT zorgt voor een blokkade van presynaptische heropname sites en activatie 
van post-synaptische receptoren (antidepressief effect). 

Dus, desensitizatie van 5-HT1A  receptoren zal misschien de werkingsmechanisme van SSRI’s 
was sneller maken, maar dit is nog niet helemaal bekend. 

 
 
VRAAG 4. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. In het begin zijn de 
verschijnselen vaak niet duidelijk aanwezig, maar de symptomen worden evidenter naarmate de 
dementie vordert. 
a. Noem 3 symptomen van de ziekte van Alzheimer. 



b. Alzheimer wordt gekarakteriseerd door de aanwezigheid van plaques en tangles in neuronen. 
Beschrijf twee processen die ten grondslag kunnen liggen aan het ontstaan van plaques en tangles. 

c. Leg kort uit hoe deze neuronale schade leidt tot de symptomen van Alzheimer. 
d. Tot nu toe zijn er geen geneesmiddelen die de ziekte van Alzheimer kunnen voorkomen of 

stopzetten. Noem 3 potentiele nieuwe farmacologische middelen en hun werkingsmechanisme die 
het ziekteproces kunnen doen afremmen. 

 
A. totaal 2 punten. Geheugenstoornissen, Agnosie, Apraxie, inprentingsstoornissen, verlies 
denkvermogen, desoriëntatie, verlies van tijd en plaatsbesef en mensen niet meer herkennen, gaten in 
het geheugen opvullen met verzinsels, geestelijke problemen, (verward, angstgevoelens, 
stemmingswisselingen, parnanoide gedachten, karakterveranderingen), decorumverlies, onrust.  

Elk goed geantwoord symptoom (1 punt), 2 symptomen goed (1,5 punt) en 3 symptomen goed (2 punt) 

B. (totaal 2 punten). Amyloide plaques (extraneuronale opeenhopingen). Een van de kenmerken van 
de ziekte van Alzheimer is de opeenhoping van amyloïde plaques tussen de zenuwcellen in de 
hersenen. Amyloïde is een algemene term voor eiwitfragmenten die het lichaam normaal aanmaakt. 
Beta-emyloïde is een eiwitfragment van het veel grotere APP-eiwit (Amyloïd Precursor Protein, ofwel 
Amyloïd Voorloper Eiwit). In gezonde hersenen worden deze eiwitfragmenten afgebroken (door 
secretases) en verwijderd. In hersenen van een Alzheimerpatiënt stapelen deze fragmenten zich op en 
vormen stevige, onoplosbare plaques. Dit kan o.a. geschieden door mutaties in het APP gen of 
preseniline 1 en/of 2 gen. (1 punt) 
 
Neurofibrillaire tangles (intraneuronale knopen). Neurofibrillaire tangles bestaan uit onoplosbare 
kluwen vezels (fibrillen) in de hersencellen. Zij bestaan voornamelijk uit het tau-eiwit. Dit eiwit is een 
belangrijk onderdeel van de microtubule (een soort skelet) van normale zenuwcellen die de 
structuur/vorm van zenuwcellen mede bepaald. De microtubuli spelen ook een rol bij het transport van 
voedingsstoffen van het ene deel van de zenuwcel naar de andere. In Alzheimerpatienten verandert het 
tau-eiwit van structuur mogelijk door hyperfosforylatie van Tau, en vallen de microtubulen uiteen. (1 
punt) 
 
C. (totaal 3 punten). De amyloide plaques en neurofibrillaire tangles en de daarbij ontstaande 
immuunreactie geven schade aan de neuronen, zowel aantal neuronen als de communicatie tussen de 
neuronen neemt af (1 punt). Doordat de neuronen in de hippocampus degenereren begint het (korte 
termijn) geheugen af te nemen (1 punt). Zodra de neuronale schade zich verspreidt in de hersenschors, 
gaat het inzicht achteruit, kunnen emotionele uitbarstingen voorkomen en wordt de taal aangetast (1 
punt). Voortgang van de ziekte leidt tot het afsterven van meer hersencellen en daarop volgend 
ontstaan gedragsveranderingen, zoals ronddwalen en gejaagdheid. 
 
D. (totaal 3 punten) 

- tegengaan van amyloide plaquevorming– bijvoorbeeld gamma-secretase remmers, alfa 
secretase enhancers, presenilin activators, beta-sheet breker 

- tegengaan van neurofibrillaire tangles– bijvoorbeeld zorgen dat hyperfosforylatie van tau niet 
plaatsvindt 

- tegengaan van inflammatie– bijvoorbeeld door NSAID’s of anti-oxidanten  
- verlagen cholesterolspiegel– bijvoorbeeld statines of andere cholesterol verlagende drugs 

 
Per elk goed benoemd target 0.5 punt (totaal 1.5 punt); elk goed benoemd therapeuticum ook 0.5 punt 
(totaal 1.5 punt). 
 
Vraag 5 
Dopamine was de eerste boodschapperstof die gekoppeld werd aan schizofrenie. 
 
A. Noem de dopaminerge projecties die zijn aangedaan bij schizofrenie, geef aan of er verhoogde of 
verlaagde dopaminerge transmissie is en met welke symptomen deze dopaminerge veranderingen in 
verband worden gebracht.  
B. geef twee argumenten waarom dopamine waarschijnlijk niet de enige belangrijke neurotransmitter is 
in de pathofysiologie van schizofrenie. 
 
Bij de ziekte van parkinson zijn er ook veranderingen in het dopamine systeem waargenomen. 



 
C. Beschrijf het proces dat ten grondslag  ligt aan de dopaminerge veranderingen bij de ziekte van 
parkinson (noem hierbij in ieder geval welke hersenbaan/banen betrokken zijn, en hoe de dopaminerge 
veranderingen ontstaan). 
 
D. Een patient recent gediagnosticeerd met Parkinson komt met een recept voor selegiline (MAO-B 
remmer) in combinatie met entacapone (COMT remmer)  bij de apotheek. Wat valt er op te merken 
over deze medicatie?  
 
E. In tegenstelling tot de ziekte van Parkiunson is bij schizofrenie is nog niet duidelijk wat er ten 
grondslag ligt aan de veranderingen in dopaminerge neurotransmissie. Geef 4 argumenten waarom het 
al dan niet waarschijnlijk is dat aan de dopaminerge veranderingen bij schizofrenie primair een zelfde 
verandering ten grondslag ligt als bij de ziekte van Parkinson. 
 
 
VRAAG 6. Een biotech-bedrijf probeert nieuwe innovatieve antidepressieve stoffen te vinden en heeft 
een serie moleculen gesynthetiseerd die in vitro hoge affiniteit hebben voor de serotonerge, 
noradrenerge en dopaminerge transporters in het centrale zenuwstelsel. Bij verder in vitro onderzoek 
blijken de stoffen alle transporters te blokkeren. Het biotech bedrijf selecteert op grond van de in vitro 
gegevens een stof die alle drie monoaminerge transporters ongeveer even sterk antagoneert. 
Het biotech bedrijf heeft geen in vivo expertise in huis en besluit om het preklinische therapeutische 
onderzoek uit te besteden aan een gespecialiseerde contract research organisatie (CRO). De CRO heeft 
de volgende testen en diermodellen ter beschikking en maakt met behulp van al deze testen/modellen 
een voorstel dat moet leiden tot een pakket dat een uitspraak moet doen of de stof voldoende gewenste 
(en dus zo weinig mogelijk ongewenste) eigenschappen heeft. 
In het voorstel staan de volgende testen:  
-Forced Swim test (rat) 
-Seksueel gedrags test (rat) 
-Olfactory bulbectomy test (rat) 
-Open veld test (muis) 
-Elevated plus Maze (muis) 
-Voedselopname (muis) 
 
1. Aan welke criteria moet een nieuw innovatief antidepressivum in theorie voldoen? 
2. Maak een voorstel voor een flowschema waarin je alle (en geen andere!) bovenstaande testen plaatst 
op basis van prioriteit (Geef dus aan welke testen je eerst doet en welke later). 
3. Beargumenteer de gekozen volgorde. Geef hierbij aan wat iedere test voor informatie oplevert  
4. Op grond van welke criteria (testresultaten van de onderzochte stof) besluit je of deze stof een goed 
antidepressivum is en wanneer besluit je te stoppen? 
 
 
Vraag 7 (5 punten) 
 
Stel: U werkt als apotheker in een openbare apotheek. Op een ochtend wordt U gebeld door de 
assistente van huisarts X. Zij verzoekt u om een euthanaticum klaar te maken, dat op het eind van de 
dag door huisarts X zal worden opgehaald. U bent ‘s middags naar een nascholing.  
Mag u hieraan meewerken? Noem drie factoren die bij de beantwoording relevant kunnen zijn.  
Uitwerking  

1. Er moet vooraf overleg zijn tussen de arts zelf en de apotheker (niet de assistente) 
2. het verzoek tot aflevering moet altijd schriftelijk (opiumweteisen!) 
3. Je mag alleen maar rechtstreeks afleveren aan de arts.  
4. Het euthanaticum moet door uzelf worden afgehandeld; u kunt dat niet overlaten aan een 

assistente. Dit ook in verband met het geven van alle nodige informatie.  
 
8.   
Nicotine heeft een verslavende werking. Kies uit onderstaande rij termen de 4 termen relevant voor 
verslaving. Zet ze in de goede volgorde, zo dat ze de werking van nicotine op het verslavings circuit 
logisch beschrijven. 
 



Locus coeruleus / raphe kernen/ ventraal tegmentaal gebied (VTA)/ hypothalamus/ nucleus 
accumbens/ basale nucleus van Meynert / activatie/remming / Verhoogde dopamine afgifte/ 
verlaagde dopamine afgifte/ Verhoogde serotonine afgifte/ verlaagde serotonine afgifte / 
verhoogde noradrenaline afgifte/ verlaagde noradrenaline afgifte 

 
 
 
Nicotine inname - ..................................................... -  ..................................................... -  
 
 
................................................... - ............................................................. 
 
 
 
Vraag 9 (10 punten). Over de pathofysiologie van ADHD is nog niet veel bekend. Diermodellen 
kunnen gebruikt worden om beter inzicht te krijgen in ziekte processen. Hieronder staat een studie van 
van den Bergh et. al (2006) die 3 genetisch verschillende ratten stammen (wistar, WKY en SHR) 
gebruikte om inzicht te krijgen in hersenprocessen die betrokken zijn bij ADHD. De ratten werden 
behandeld met methylfenidaat (Ritalin) of oplosmiddel (vehicle). Vervolgens werden de ratten waren 
getest in een open veld, waar ze gedurende 60 min vrij kunnen lopen. Uitleesmaat was het aantal 
afgelegde centimeters.   
 

 



Fig. 3. Effects of strain and methylphenidate on cumulative locomotor activity in three consecutive sessions (once per week, 
starting at age 30 days) of the open field test. Treatments across the three sessions were always the same. Values are cumulative 
distance±SEM. Significant effects of methylphenidate are indicated with * (p<0.05). 
 
A. Leg uit hoe het dopamine systeem betrokken is bij ADHD, en tot welke symptomen het bijdraagt. 
B. Wat is de werkingsmechanisme van methylfenidaat bij ADHD?   
C. Bestudeer de figuren hierboven. Geef op basis van deze figuren twee argumenten waarom het SHR 
ratten model wel of juist niet een geschikt model is voor ADHD onderzoek?   
 

 
A- 4 punten) Leg uit hoe het dopamine systeem betrokken is bij ADHD 

De oorzaak van ADHD is op dit moment niet bekend, maar het kan wel zijn dat een van de 
oorzaken een tekort van dopamine is.  Het blijkt uit het onderzoek dat ADHD kan veroorzakt 
worden door een combinatie van genen die mee te maken hebben met dopamine transporters (bv. 
DAT1, DRD4, en DBH TaqI) die kan een storing in dopamine transmissie naar het cingulate and 
frontal cortex veroorzaken. 

 
B- 4 punten)  Werkingsmechanism van methyfenidaat 

Methylfenidaat is een amfetamine-achtig stof; het werkingsmechanism is ook niet helemaal 
bekend, maar de theorie is dat methyfenidaat extracellulaire dopamine niveaus in het brein 
verhoogd door de partiele blokkade van transporters binnen de synaps.   Methylfenidaat heft 
geen effect op de activatie van adrenoreceptors of dopamine receptors, maar werkt door de 
inhibitie van dopamine heropname, vrijlaten van dopamine in het synaps, en inhibitie van 
catabolische activitiet van monoamine oxidase.  

 
C- 2 punten) De SHR ratten model: goed of niet goed? 

In theorie is de SHR rat model een goed model voor ADHD; het is de meeste gebruikt model voor 
ADHD onderzoek omdat de dieren hyperactief zijn; dit hyperactiviteit kan veranderd worden door 
behandeling met methylfenidaat.   

* SHR ratten zijn hyperactief in vergelijking met de andere 2 stammen in het platje boven; het blijkt 
dat deze ratten actiever waren in vergelijking met de Wistar en WKY stammen.  Dus is het SHR 
model misschien wel geschikt voor ADHD onderzoek. 

* Maar, in de plaatjes boven verminderd methylfenidaat de hyperactiviteit in de SHR ratten niet.  
Dus het kan wel zijn dat dit geen geschikt model voor ADHD is.  SHR dieren die methyfenidaat 
heb gekregen zijn net zo actief als vehicle dieren, dus geen verschil in activiteit. 

 
 



10.Vraag/antwoord over structuur-activiteits-relaties (November 2006) 
 

 
 
1-a Neem de structuur van (S)-2-Me-Tet-AMPA over en geef aan welke pKa je 

bij welke groep verwacht en of dit een zuur of base is. 
 Bij het aminozuur stond al aangegeven dat het een Zwitterion was; 

dus het sterke COOH-zuur, pKa 3-4 en sterke NH2-base, pKa 9-10. 
Ook goed is om het geconjugeerde base COO- en geconjugeerd 
zuur NH3+ te noemen. De hydroxy-groep is zwak zuur, pKa 10, 
maar de tetrazolring is niet basisch ondanks de 4 stikstofatomen 
(maar dat is moeilijker dan van je verwacht werd). 

 Het is volstrekt overbodig om dan als eindconclusie te zeggen dat 
de hele stof een zuur is. De stof is zuur en basisch! 

 
1-b Wat betekent GluR2 en GluR2 ligand-domein? 
 De Glutamaat-receptor, subtype 2. En dan het extracellulaire 
domein dat glutamaat, de antagonist, bindt. Deze receptor is overigens 
niet metabotroop en geen GPCR. 
 
1-c Bereken en geef de bijdrage van waterstof bruggen. 
 10.2 waterstofbruggen voor -11.22 kcal/mol 
 
1-d Bereken en geef de bijdrage van de hydrofobe contacten  
 88.6 vierkante Ångstrom hydrofobe contacten voor -3.54 kcal/mol 
 
1-e Bereken en geef de bijdrage van de roteerbare bindingen. 
 6 roteerbare bindingen, dus 2 kcal/mol. Maar van 3 tot en met 7 
roteerbare bindingen is ook goedgekeurd. Sommigen wijzen op een 



attom waarom het molecuul kan draaien. Dat is niet goed; je kunt 
draaien rond een binding; dit heet de torsiehoek. 
 
1-f Bereken de totale ΔG in kcal/mol. 
 -11.46 kcal/mol 
 
1-g Bereken log Kass, bij een T van 300K en met een R van 2 cal/mol.K. 
 8.31 
 Velen waren weer vergeten om voor R 0.002 te nemen of om de 
kcal uit vraag F om te zetten in cal. 
 
1-h Bereken de EC50 . De gemeten EC50 waarde is overigens 0.3 μM. 
 0.5 nM 
 Sommigen hadden bij g een fout en kwamen op een EC50 rond de 
1 M. Dat is dan goedgekeurd. Maar niet als er opeens 1 μM van werd 
gemaakt. 
 
1-i Bindt deze stof in het echt beter of slechter dan voorspeld? Waar komt dit 
verschil door? 
 Veel slechter omdat in de berekening sommige ligandatomen soms 
3 sterke waterstofbruggen zouden aangaan, hetgeen niet realistisch is. 
 
1-j Is (S)-2-Me-Tet-AMPA een aminozuur net als glutaminezuur? 
 Ja. Het is een α-aminozuur, waar de amino en de zuur aan de α-
koolstof zitten. Dit heeft niets te maken met het feit dat het nooit in een 
natuurlijk eiwit gevonden zal worden en dus niet tot de 20 proteinogene 
eiwitten behoort. 
 
 


