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Uitwerking oefententamen 

 

Vraag 1 (20 punten) Beantwoord deze vraag op een apart vel papier 

 

Polyethyleenglycol (PEG) is een niet-ionogeen polymeer dat bij kamertemperatuur goed 

oplost in water. Bij toevoeging van natriumchloride aan een PEG-oplossing vind er 

geleidelijk dehydratatie plaats als gevolg van het verbreken van waterstofbruggen tussen 

polymeer en water. Dit gaat gepaard met een geleidelijke stijging van de diffusiecoëfficient 

van PEG in water en een geleidelijke daling van de intrinsieke viscositeit van de PEG-

oplossing. 

 

a) Het rheologisch gedrag van de PEG-oplossing is pseudoplastisch. Schets een 

rheogram van deze oplossing, en geef een verklaring voor dit gedrag. 

b) Schets in dezelfde grafiek van (a) een rheogram bij een concentratie PEG die 2x 

zo hoog is. 

c) Geef een mogelijke verklaring voor de stijging van de diffusiecoëfficient en de 

daling van de instrinsieke viscositeit bij toevoeging van natriumchloride. Je mag er 

daarbij van uit gaan dat natriumchloride geen invloed heeft op de viscositeit van 

water. 

d) Verwacht je dat de pH van de oplossing invloed zal hebben op de intrinsieke 

viscositeit? Licht uw antwoord toe. 

 

Een mengsel van PEG (molecuulgewicht 5000 g/mol) en een eiwit (molecuulgewicht 

30.000 g/mol) in 10 mL water kan worden gescheiden door middel van dialyse tegen 

zuiver water via een semipermeabel membraan (cut-off van 10.000 g/mol). De 

concentratie PEG in het eiwitmengsel bedraagt 10 g/L; de dikte en het oppervlak van het 

membraan zijn respectievelijk 10 micrometer en 50 cm2. Na 1 uur is de concentratie PEG 

in het eiwitmengsel afgenomen tot 9,5 g/L.  

 

e) Wat is de permeabiliteit van PEG door het membraan? Bereken daaruit de 

diffusiecoëfficient, waarbij je er van uit mag gaan dat PEG geen specifieke affiniteit 

heeft voor het membraan. 

 

 

Antwoorden:  

a) verklaring: door stroming worden de polymeerketens “ontrafeld” en rekken zich uit 

in de stromingsrichting, waardoor de viscositeit omlaag gaat bij toenemende 

afschuifkracht en/of –snelheid.  

 

b) Hogere concentratie geeft hogere viscositeit, dus afh. van de keuze van de x- en y-

as ligt de curve hoger of lager.  
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c) In geval van goede hydratatie bij lage temp. zijn de polymeerketens in water 

gezwollen. Door dehydratatie neemt het moleculair volume in de oplossing af 

(vergelijk invloed pH en ionsterkte op moleculair volume van ionogene 

polymeeroplossingen). Intrinsieke viscositeit en diffusiecoëfficient zijn direct 

gerelateerd aan de straal van de moleculen in oplossing. 

d) Nee: PEG bezit geen zure of basische groepen (niet-ionogeen).  

 

e) dM/dt = P.S.C, invullen dM (= 0,5 g/L x 0,010 L = 0,005 g), dt, S (beide gegeven) 

en C (omrekenen naar 0,010 g/cm3) geeft P = 0,01 cm/h 

P = D.K/h, invullen P, h (omrekenen naar 10x10-4 cm) en K =1 (geen affiniteit) geeft 

D = 1x10-5 cm2/h. 

 

 

 

Vraag 2 (20 punten) Beantwoord deze vraag op een apart vel papier 

 
Hieronder worden een aantal gegevens vermeld met betrekking tot het fasengedrag van 
stof A in water.  
 
I. Stof A heeft een smeltpunt van 10 oC en is boven deze temperatuur in alle verhoudingen 
volledig mengbaar met water. 
 
II. Bij langzaam afkoelen van een mengsel van 70 gram A en 30 gram water begint er 
vanaf 7 oC een neerslag te ontstaan van stof A. Bij 0 oC wordt het neerslag afgefiltreerd en 
gewogen. De massa van dit neerslag bedraagt 45 gram.  
 
III. Wanneer een oplossing van 20 massaprocent A in water langzaam wordt afgekoeld, 
onstaan er bij –4 oC kleine ijskristallen.  
 
IV. Bij afkoelen van een oplossing van 30 massaprocent A in water gebeurt er tot –10 oC 
niets: er onstaat geen neerslag van A noch ijskristallen. Pas bij –10 oC wordt het mengsel 
vast.  
 
a. Teken (maak hierbij gebruik van het bijgevoegde grafiekpapier), op basis van die 

gegevens, zo nauwkeurig mogelijk het fasendiagram van A in water. Geef in de grafiek 
de ligging van het eutectisch punt aan. 

 
b. Beschrijf wat er gebeurt wanneer het mengsel van punt III (20 massa% A in water) 

langzaam afgekoeld wordt van –4 oC naar –20 oC. 
 
c. Bereken met behulp van de fasenregel het aantal vrijheidsgraden in het eutectisch 

punt. Motiveer je antwoord.  
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a. De volgende punten zijn van belang (aanname: linker as is 100% water en rechter as is 

100% A) 

 Smeltpunt water is 0oC (linker as) 

 Bij 20% A in water een punt bij -4OC (aanwijzing III) 

 Eutectisch punt bij 30% A in water en -10)C (aanwijzing IV) 

 Bij 70% A in water een punt bij 7oC en bij 45 % A in water een punt bij 0OC 

(aanwijzing II) 

 Smeltpunt van A is 10oC (rechter as) 

Trek door deze punten een vloeiende lijn en benoem de volgende fasen: 

 Boven de lijn vloeibaar A+vloeibaar water 

 Het gebied onder -10oC: vast A + vast water 

 Het gebied onder lijn en boven -10oC, links van het eutectisch punt: vast water 

en vloeibaar A+vloeibaar water 

 Het gebied onder lijn en boven -10oC, rechts van het eutectisch punt: vast A, 

vloeibaar A+vloeibaar water. 

 

N.B. Het diagram kan uiteraard ook in spiegelbeeld worden getekend 

 

b. Vanaf -40C ontstaat er een mengsel van ijs en een vloeibare fase, bestaande uit water 

en A. De samenstelling van die vloeibare fase is afhankelijk van de temperatuur en kan 

afgelezen worden in het fasendiagram. Vanaf -100C wordt het mengsel vast.  

 

c. F=C-P+2 Er zijn 2 componenten (A en water) en 3 fasen (vast A, vast water en 

vloeibaar), dus F=1. Bij een vaste P is het eutectisch punt dus vastgelegd. 
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Vraag 3 (20 punten) Beantwoord deze vraag op een nieuw vel papier 

 

Levomenthol-lidocainegel FNA en carbomeerwatergel FNA  hebben de volgende 

samenstelling: 

 

 Levomenthol-lidocainegel Carbomeerwatergel 

Bestanddeel Hoeveelheid 

Carbomerum 974 P 940 mg 1 g 

Dinatrii edetas 94 mg 100 mg 

Levomenthol 1 g  

Lidocainum 1 g  

Polysorbatum 50 mg  

Propyleenglycolum 9.43 g 10 g 

Sorbitani oleas 50 mg  

Trometamolum 1.54 g 1 g 

Aqua purificata 85.9 g 87.9 g 

TOTAAL 100 g 100 g 

pH 7.5 – 8.5 5.5 - 7 

 

a. Wat is de viscositeitsverhoger in de carbomeerwatergel en hoe wordt de viscositeit 

verhoogd?  

b. Verklaar de functie van de andere stoffen in de carbomeerwatergel. 

 

Je moet de carbomeerwatergel bereiden voor een patient die overgevoelig is voor het 

gebruikte conserveermiddel. 

 

c. Je wilt het conserveringsmiddel uit de carbomeerwatergel weglaten. Je kiest uit de 

onderstaande conserveringsmiddelen. Geef van elk conserveringsmiddel aan of 

deze gebruikt kan worden en motiveer.  

 

Conserveringsmiddel Concentratie (%) 

Sorbinezuur 0.05 - 0.2 

Methylhydroxybenzoaat 0.1 - 0.3 

Ethanol > 10 - 15 

Glycerol 85% > 30 

 

 

d. Verklaar het verschil in samenstelling tussen de carbomeerwatergel FNA en de 

levomenthol-lidocaïnegel FNA. 

 

 

a. Carbomeer: heeft- COOH groepen en is normaal in opgerolde toestand aanwezig. 

Door toevoeging van een base (bv trometamol) worden de groepen gedeprotoneerd  
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(COO
-
) en dus geladen. De geladen groepen stoten elkaar af en de carbomeer 

ontvouwt zich en vormt een netwerk. 

 

b. Trometamol: base 

Na edetaat: vangt metaalionen weg, die de de vorming van een netwerk kunnen 

verstoren (door het vormen van crosslinks)  

Propyleenglycol: humectans en conserveermiddel  

 Water: hydrofiele, vloeibare fase 

 

c. Alleen de sorbinezuur kan niet vanwege de pH. Indien niet glycerol wordt gekozen, 

moet er nog een humectans bij. 

 

d. pH is hoger, zodat de lidocaine zoveel mogelijk in basevorm aanwezig is (beter 

werkzaam). Lidocaine-menthol vervloeiing wordt in de gel  geëmulgeerd m.b.v. de 

tween-span. 
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Vraag 4 (20 punten) Beantwoord deze vraag op een apart vel papier 

 

Op de internetpagina van het “duitse fna” zijn twee verschillende voorschriften te vinden 

voor stearaatcremes. Alledrie bevatten ze o.a. stearinezuur. (lees ook de aanvullende 

informatie uit de B.P. over “glycerolmonostearaat” goed door!) De vragen moeten zo 

volledig mogelijk worden beantwoord! 

 

Voorschrift 1 

 

Bestanddelen: 

Stearinezuur     24g 

Propyleenglycol    15g 

Trometamol     0,68g 

Methyl-4-hydroxybenzoaat   0,10g 

Propyl-4-hydroxybenzoaat   0,050g 

Aqua purificata    ad 100,0g 

 

Bereiding: 

1 stearinezuur tot 80 0C verwarmen. 

2 Propyleenglycol, trometamol en het gezuiverde water verwarmen tot 80 0C, de 

bezoezure-esters oplossen. 

3 De nog warme waterfase onder roeren toevoegen aan de stearinezuur. 

4 Het mengsel onder roeren laten afkoelen. 

 

Voorschrift 2 

 

Bestanddelen: 

Glycerolmonostearaat self-emulsifying 10g 

Myglyol 810 *)     15g 

Propyleenglycol    15g 

Glycerol 85%     10g 

Aqua purificata    50,0g 

*) Triglyceridemengsel, de vetzuren hebben een middellange keten 

 

Bereiding: 

1 Glycerolmonostearaat en de myglyol tot 70 0C verwarmen. 

2 Propyleenglycol, glycerol en het gezuiverde water verwarmen tot 70 0C  

3 De waterfase onder roeren toevoegen aan de fase met stearinezuur. 

4 Het mengsel onder roeren laten afkoelen. 
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Gegevens glycerolmonostearaat self-emulsifying (B.P): 

 
 

Vragen: 

a) Is het product van voorschrift 1 een O/W of een W/O crème? Beantwoord 

dezelfde vraag ook voor het tweede voorschrift.  

b) Welk product zal fysisch gezien stabieler zijn? Het product van voorschrift 2 of 

van voorschrift 1? Betrek in uw antwoord de gebruikte emulgator(en) en 

verschijnselen als coalescentie en oproming. 

c) Welke crème zal “dikker” zijn? Die van voorschrift 1 of van 2? Betrek in uw 

antwoord de verschillen in de samenstellingen van de cremes. Let vooral op de 

consistenties en hoeveelheden van de continue fase, de gedispergeerde fase 

en de emulgator. 

d) Teken de structuurformule van propyl-4-hydroxybenzoaat 

e) Is het gebruik van methyl-4-hydroxybenzoaat en propyl-4-hydroxybenzoaat in 

voorschrift 1 rationeel? Geef hierover uw mening. 

 

 

Antwoorden 

a) Voorschrift 1: stearinezouten (zepen) zijn O/W, in dit geval 

trometamolstearaat , Voorschrift 2 bevat buiten stearinezouten (zie de B.P.) 

ook glycerolmonostearaat (W/O). Aan de bereidingswijze is echter te zien 

dat het hier toch om een O/W crème gaat. (Geldt trouwens ook voor (1). 

 

b) Voorschrift 2 kan stabieler zijn omdat hier een mengfilmemulgator wordt 

gebruikt. In verhouding met (2) bevat voorschrift 1 echter meer “stearaat 

als emulgator. De emulsiedeeltjes hebben misschien dus een hogere netto 

minlading. Misschien is de coalescentie hier minder. Voorschrift 1 zal 

daardoor misschien wel gevoeliger zijn voor “uitzouten” Over het verschil 

in grootte van de geëmulgeerde vetbolletjes tussen voorschrift 1 en 2 zijn 

geen gegevens. Over een verschil in oproming m.b.t. de deeltjesgrootte dus 

ook niet. Stearinezuur is echter bij kamertemperatuur “vast”, Myglyol niet.  
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Misschien dat de dichtheid dus groter is. (en het verschil in dichtheid met 

water kleiner!) Voorschrift 2 bevat in de waterfase niet allen 

propyleenglycol maar ook glycerol: de viscositeit is misschien iets groter. 

Dus: de oproming waarschijnlijk vergelijkbaar. 

 

 

c) Bij beiden is de hoeveelheid emulgator + de hoeveelheid vette fase 

vergelijkbaar t.o.v. de waterfase. (De bolstapeling is dus vergelijkbaar 

indien we uitgaan van regelmatige bolgrootte) Stearinezuur is “dikker” dan 

myglyol, echter glycerol is “dikker” dan water. Over de “dikte” van de 

emulgator kunnen de studenten geen uitspraken doen denk ik: de was is vast, 

evenals Natriumstearaat, trometamolstearaat waarschijnlijk ook. Een 

eenduidige uitspraak is dus niet mogelijk. 

 

 

d) Waarschijnlijk gaan de parabenen v.n. in de vette fase zitten en zijn 

daarmee dus weinig zinvol 
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Vraag 5 (20 punten) Beantwoord deze vraag op een apart vel papier 

 

In het FNA is een zalf opgenomen voor de behandeling van Psoriasis: 

Ditranolzalf 0,05%; 0,1%; 0,2%; 0,3%; 0,4%; 0,6%; 0,8%; 1%; 2%; 3% FNA 

Farmaceutische vorm: zalf (wateremulgerend) 

Hulpstoffen: salicylzuur (0,5%), vloeibare paraffine, cetostearylalcohol B emulgerend, witte 

vaseline 

 

a. Voor een gehalte bepaling van ditranolzalf 3% wil je de zalf oplossen in chloroform 

en een UV/VIS doen. Bij welke golflengte wil je gaan meten en waarom? 

Hoogst mogelijke golflengte ivm storingen in het algemeen: 360 nm (1 pnt) 

Uitleg chloroform (1 pnt); Uitleg salicylzuur (1pnt) 

 

b. Stel een analytisch deugdelijk werkvoorschrift op voor de 3% ditranolzalf en 

ondersteun je plan met berekeningen. Beschrijf hierbij stap voor stap de analyse 

van de zalf via UV-VIS. Motiveer je antwoord. 
 

0,5/E11 g/100ml 0.001196 g/100ml 

( 1pnt)  0.011962 mg/ml   

    

3%zalf 100 mg zalf 3 mg ditranol  

 250.8 ml chloroform 0.012 mg/ml  
 

   

Liefst een kleine hoeveelheid zalf nemen ivm oplosbaarheid vet in chloroform plus 

reductie gebruik chloroform: 50-200 mg (1 pnt); verhouding zalf:chloroform (1 pnt); 

scans ruim rond 360 nm (1 pnt); chloroform op nul (1 pnt); 2x standaard 50 en 70 mg 

in 500 ml daarna nog 10x verdunnen (1 pnt); duplo monster (1 pnt); uitleg scans (ivm 

storing/vervuiling glaswerk) (1 pnt). 

 

c. Je wilt een HPLC-methode opstellen. Van Willie moet je ervoor zorgen dat je de 

vette bestanddelen kwijt raakt (WAAROM?). Je gaat daarvoor een extractie 

uitproberen met Petroleum ether. Welke waterige fase stel je voor en waarom? 
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De vette bestanddelen worden uit de mobiele fase gedreven naar de apolaire 

stationaire fase. Bij de injectie van veel vette bestanddelen kan de scheiding worden 

verstoord, dus daarom vet verwijderen voor HPLC-analyse (1pnt). 

De waterige fase moet voldoende fasescheiding geven in petroleumether (alkanen 

mengsel (pentaan/hexaan/heptaan), dus aceton, MeOH (100%), EtOH (96%) e.d. zijn 

niet goed gerekend. Het beste is een alkalisch (fenol: zwakke base; ook te zien in 

spectrumgegevens) water/MeoH (of EtOH) mengsel te nemen (met uitleg 2 pnt). 

Alleen water/MeOH of EtOH (1pnt). 

d. Je extraheert de aangegeven hoeveelheid zalf (zie hieronder) 3x met 30 ml en vult 

aan tot 100ml. Daarna verdun je nog 10x door met loopmiddel. 

De standaarden maak je door de afgewogen stof (zie hieronder) op te lossen in 

100 ml loopmiddel en nogmaals 20x door te verdunnen. 

Wat is het gehalte in de zalf? Laat dit zien aan de hand van berekeningen. 

 

Gevonden waarden: 

Referentie 1: 82,4 mg; area: 18260 

Referentie 2: 87,2 mg; area: 19914 

 

Mocht de spreiding te groot zijn hier nog 2 referenties: 

Referentie 3: 83,7 mg; area: 19423 

Referentie 4: 88,1 mg; area: 20758 

 

Monster 1: 1,364 g zalf; area: 19130 

Monster 2: 1,441 g zalf; area: 20053 
 

 oplossen in100 ml, 20x verdunnen    

 mg mg/ml area area/mg/ml afw area/mg afwijking 

ref 1 82.4 0.0412 18260 443204  3.01% 221.6 3.01% 

ref 2 87.2 0.0436 19914 456743   228.4  

    449974     

ref 3 83.7 0.04185 19423 464110  1.52% 232.1 1.52% 

ref 4 88.1 0.04405 20758 471237   235.6  

    467674     

 
Berekening 1pnt (mag natuurlijk ook met een juiste andere methode); Juiste keuze op 
basis van berekening 1 pnt. 
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afgewogen zalf in 1000ml oplosmiddel (100 ml; 10x verdunnen)     

referentie 3&4 gevonden  afgew. gehalte gehalte 

 g area mg/ml mg mg/100g % 

monster 1 1.364 19130 0.040905 40.9046        2,999         3.00  

monster 2 1.441 20053 0.042878 42.8782        2,976         2.98  

    average        2,987         2.99  

    spreiding 0.78% 0.78% 

referentie 1&2      

monster 1 1.364 19130 0.042514 42.51361        3,117         3.12  

monster 2 1.441 20053 0.044565 44.56485        3,093         3.09  

    average        3,105         3.10  

    spreiding 0.78% 0.78% 

 

Gevonden area/ref area (1 pnt); x1000ml (1 pnt); delen door inweeg zalf (1 pnt); middelen 

en significante cijfers (1 pnt)  
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Bijlagen bij vraag 5 

 

Selectie uit de gegevens van dithranol en salicylzuur uit Clarke’s 

 

Dithranol 

Dermatological Agent 

1,8-Dihydroxy–9(10H)-anthracenone  

C14H10O3=226.2 

CAS—1143–38–0 

 
A yellow to yellowish–brown crystalline powder. M.p. 176° to 181°. 

Practically insoluble in water; slightly soluble in ethanol, glacial acetic acid, and ether; 

soluble in acetone, benzene, and chloroform.  

Partition Coefficient. 

Log P(octanol/water), 4.4. 

Ultraviolet Spectrum. 

Aqueous alkali—276 (A1
1=490b); methanol—256 (A1

1=467b), 288 (A1
1=358b), 360 nm 

(A1
1=418b).  
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Salicylic Acid 

Dermatological Agent, Analgesic 

2-Hydroxybenzoic acid  

C7H6O3=138.1 

CAS—69–72–7 

 

 
 

Colourless, feathery crystals or a white crystalline powder. M.p. 159°. 

Soluble 1 in about 550 of water, 1 in about 4 of ethanol, 1 in 45 of chloroform, and 1 in 3 of 

ether.  

Dissociation Constant. 

pKa3.0, 13.4 (25°). 

Partition Coefficient. 

Log P(octanol/water), 2.3. 

Ultraviolet Spectrum. 

Aqueous acid—236 (A1
1=647a), 303; aqueous alkali—298 (A1

1=259a). Choline salicylate: 

methanol—298 nm (A1
1=170b). (See below) 
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