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Blok FA-306 Kwaliteitsleer in de farmacie 
 

 
Oefentoets 2 
 
Tijd:    ... 

Aantal vragen:  3 

Totaal aantal punten: 100 

Aantal pagina’s:  20 (incl. voorblad en bijlagen) 

 

Nota bene! 

Het is tijdens de toets niet toegestaan om gebruik te maken van naslagwerken en eigen aantekeningen. 

 

Motiveer altijd je antwoord, ook als het niet nadrukkelijk in de vraag vermeld staat. 

Antwoord kort en bondig.  

 

De vragen worden door verschillende docenten nagekeken. Zet daarom op elk tentamenvel je naam en 

plaatsnummer. 

  

Beantwoord de vragen in de opgegeven kaders. 

 

 

Succes! 

 

 

Ter informatie 

Bij de ingang van de zaal hangt een lijst met deelnemers aan de toets voorzien van plaatsnummer. 

Elke tafel heeft een nummer en je gaat zitten op de aangewezen plaatsnummers. 

De surveillanten controleren de presentie aan de hand van een geldig legitimatiebewijs (collegekaart, paspoort, 

rijbewijs of OV-kaart). 

Het eerste half uur én de laatste tien minuten van het tentamen is het niet mogelijk om de zaal te verlaten. 

Als je het tentamen af hebt, waarschuw je de surveillant. De surveillant en jijzelf tekenen het tentamen af. 

 

Verder gelden natuurlijk ook nog de algemene regels: 

Mobiele telefoons zijn uitgeschakeld en zitten in de tas. 

Surveillanten houden controle op toiletbezoek. 

Door middel van een hand opsteken maak je kenbaar dat je een vraag hebt. 

Word je betrapt op spieken dan volgt onverwijld uitsluiting van de toets. 

 

 

 

……………………………………..                   ……………………………………….. 

 

handtekening student                   handtekening surveillant
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Vraag 1                                                                                                       

(30 pt)    

Slechts 40% van de patienten die starten met een bloeddrukverlager, gebruikt dit 

geneesmiddel tien jaar later nog. Dit blijkt uit het proefschrift “Adherence and 

persistence with antihypertensive drugs” van Dr. B.L.G. van Wijk. 

Naar aanleiding van dit proefschrift wil de apotheker van Apotheek de Zomer alle 

patienten die een antihypertensivum krijgen voorgeschreven monitoren en regelmatig 

contact met hen opnemen om zo de therapietrouw te verbeteren. Aan jou de taak om 

uit te zoeken of deze interventie ook daadwerkelijk succesvol is. Beschrijf kort en 

bondig je onderzoeksmethode, tijdsplanning en maak hierbij een flowchart. 
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Vraag 2 

De vragen hebben deels betrekking op bijlagen 1 en 2. Onderzoek aan een piroxicam 

suspensie. 

 

a.                                                                                                                    

(10 pt) 

In bijlage 1 is een stukje info over piroxicam opgenomen uit het Informatorium 

Medicamentorum. Is het maken van een 10mg/ml suspensiedrank therapeutisch 

verantwoord? Motiveer uw antwoord. 
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b.                                                                                                                     

(10 pt) 

Is de doelstelling (bijlage 2) van dit onderzoek SMART geformuleerd? Motiveer uw 

antwoord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



naam student:  plaatsnummer:  

studentnummer:  

 

 Page 6 of 6 

 

c.                                                                                                                    

(10 pt) 

Bijlage 2 bevat Lijst met kwaliteitseisen. Het gaat hier om een 6-tal kwaliteiteisen die 

specifiek aan een suspensie gesteld worden.  

 

c1. Geeft deze lijst voor een suspensie een volledig beeld t.a.v. de kwaliteit van de 

suspensie, of kunnen er eisen af of moeten er eisen bij en zo ja welke. (Motiveer  uw 

antwoord) (Let op u hoeft hier niet de primaire kwaliteitseisen te noemen, het gaat 

specifiek om de kwaliteiseisen waarmee een suspensie gekarakteriseerd kan worden). 

 

c2. Geef voor de onder punt c1 genoemde eisen een SMART formulering 
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d.                                                                                                                   

(10 pt) 

Geef een cijfer (1-10) voor de conclusies (bijlage 2) en motiveer uw antwoord. 
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Vraag 3    Zie bijlage 3 

a.                                                                                                                   

(10 pt) 

Geef commentaar op de conclusie over de juistheid (pag. 16). Wat is een goede eis 

voor de juistheid? 
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b.                                                                                                                  

(10 pt) 

Geef het verband tussen de eisen voor de herhaalbaarheid en de houdbaarheid. Wat 

vind je van de in dit verslag gekozen eisen voor de herhaalbaarheid en houdbaarheid? 
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c.                                                                                                                   

(10 pt) 

Is de laatste zin bij opdracht 7 (pag. 18 en 19) juist? Leg uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1 

Bijlage 2 

Geneesmiddelproductieprocessen: 
Uitzaksnelheid van suspensies  

van Piroxicam 
 

Inleiding 
 

Een van de belangrijkste taken van een apotheker, zowel in het ziekenhuis als in de openbare apotheek, is het 

afleveren van goede geneesmiddelen. De apotheker moet van elk product dat aan de patiënt wordt 

meegegeven, kunnen garanderen dat het de juiste eigenschappen (samenstelling, uitzaksnelheid, gewicht, 

opschudbaarheid etc.) heeft. In deze opdracht worden er suspensiedranken gemaakt met verschillende 

samenstelling. Elke suspensiedrank bevat hetzelfde werkzame bestanddeel, namelijk Piroxicam. De hulpstoffen 

in de suspensiedranken verschillen. Er zijn drie preparaten gemaakt met de viscositeitsverhoger 

Carmellose-natrium en drie preparaten met hydroxyethylcellulose. Ook de gebruikte surfactant 

(grensvlakactieve stof) verschilt in de gemaakte suspensies. Vervolgens is er onderzocht welke suspensiedrank 

de beste samenstelling heeft, en wat het effect is van de verschillende viscositeitsverhogers op de 

opschudbaarheid en de uitzaksnelheid van de suspensiedranken. Dit is onderzocht aan de hand van 

verschillende experimenten die uitgevoerd zijn. Er worden kwaliteitseisen vastgesteld voor de 

suspensiedranken. Aan de hand van deze kwaliteitseisen wordt beoordeeld welke suspensiedrank voldoet aan 

de door ons opgestelde eisen en welke suspensie het meest geschikt is om aan de patiënt mee te geven. 

 

 

Doelstelling  

 

Binnen week 22 en week 23 onderzoeken, door middel van verschillende experimenten (uitzaksnelheid, 
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opschudbaarheid, en microscoop), welke suspensiedrank voldoet aan de opgestelde kwaliteitseisen (zie 

bijlagen) en welke suspensie zich het meest leent om uitgegeven te worden aan de patiënt.  

 

Eigenschappen van een suspensie 
 

Vaste stoffen die onoplosbaar zijn of niet kunnen worden opgelost in de beschikbare hoeveelheid oplosmiddel 

moeten in een drank worden gesuspendeerd. Bij suspensies zijn de belangrijkste problemen de 

suspensiestabiliteit en de opschudbaarheid.  

 

Stabiliteit van de suspensie 
Een suspensie kan minder stabiel worden wanneer hij snel uitzakt. De suspensie moet na omschudden 

voldoende lang homogeen blijven om een voldoende nauwkeurige dosering bij het afmeten van de te meten 

hoeveelheid mogelijk te maken. De suspensie mag dus niet te snel uitzakken.  

Sedimentatie van deeltjes (uitzakken van een suspensie) kan onder meer worden vertraagd door voor een 

kleine deeltjesgrootte te zorgen en door de viscositeit van de suspensie te verhogen.  

 

Opschudbaarheid (aard van het sediment) 

Naast de stabiliteit van de suspensie is de aard van het sediment en de daarmee samenhangende 

opschudbaarheid van groot belang. Is het sediment goed opschudbaar, dan kan men met een geringere 

viscositeit volstaan, mits de suspensie voldoende stabiel is gedurende de tijd van afmeten van de dosis. 

 

Flocculatie uit zich in de suspensie als een associatie van de deeltjes, die als pakketjes snel bezinken (not 

caked). De bindende krachten uiten zich binnen de pakketjes. Tussen de (relatief grote) pakketjes zijn de 

afstanden te groot om nog krachtige bindingen tot stand te brengen. De pakketjes zijn dus gemakkelijk 

opschudbaar. De bindingen binnen de pakketjes worden daarbij niet verbroken.  

 

Bij de gedeflocculeerde suspensie krijgt men, door individuele bezinking van de grotere deeltjes (caked) of 

individueel zweven van zeer kleine deeltjes (indien aanwezig) die elkaar afstoten.: 

een langzame bezinking 

een compact sediment 

een klein sediment volume 

een eventueel troebele bovenstaande vloeistof 

een moeilijk opschudbaar bezinksel 

 

In de geflocculeerde suspensie ziet men: 

een snelle bezinking  (instabiel) 

een groot sedimentvolume 

een heldere bovenstaande vloeistof 

een gemakkelijk opschudbaar bezinksel 

 

Om een goede opschudbaarheid te bereiken moet het systeem (gedeeltelijk) geflocculeerd zijn. Dit is te 

bereiken door de lading te beïnvloeden door toevoeging van zouten (peptiserende stoffen). 

 

Beargumentering lijst kwaliteitseisen 
 

Voor de kwaliteitseisen van suspensiedranken is er gezocht in het LNA, Kombirom, en het FNA. In dit verslag 

wordt voornamelijk ingegaan op de eisen betreft homogeniteit, uitzaksnelheid en opschudbaarheid. Verdere 

eigenschappen van de suspensies worden terzijde gehouden, omdat deze voor dit verslag niet van belang zijn. 

In de LNA-richtlijnen wordt gesteld dat er na vijf keer omschudden van een suspensie geen tot nagenoeg geen 

sediment meer op de bodem mag liggen (LNA-procedure F06-1). De flacons met de suspensies hadden twee 

dagen gestaan voordat er voor het eerst werd opgeschud om het experiment van de uitzaksnelheid te kunnen 

uitvoeren. Er moest echter lang en hard geschud worden om het sediment weg te krijgen en de suspensies 

homogeen te maken.  

Tevens moet de sedimentatiesnelheid (uitzaksnelheid) worden beoordeeld. De suspensie mag niet te snel 

uitzakken. De suspensie moet lang genoeg homogeen blijven, om een nauwkeurige dosering te verkrijgen. 

Volgens de LNA richtlijn moet door middel van gehaltebepalingen op verschillende tijdstippen (direct na 

omschudden, 5 minuten en 10 minuten na omschudden) de sedimentatiesnelheid bepaald worden. De 
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gehalteafwijking tussen de monsters mag niet meer dan 10% zijn. Er is echter geen mogelijkheid tot het 

bepalen van gehaltes, daarom wordt de uitzaksnelheid van de suspensies op een andere manier bepaald. De 

suspensie worden allen na schudden in maatkolven van 25 ml geschonken, waarna na verschillende 

tijdseenheden wordt gecontroleerd op uitzakking.  

Tijdens het afmeten van de dosering zou de suspensie niet uit mogen zakken. Als tijdslimiet is een periode van 

10 minuten aangenomen. Omdat er over de uitzaksnelheid van suspensies geen eisen zijn, moesten we zelf een 

eis voor de uitzaksnelheid opstellen. Wij stellen dat 10 minuten een voldoende lange periode is om de dosering 

af te kunnen meten. Een patiënt zal niet langer wachter na het omschudden van de suspensie voordat hij de 

dosering afmeet en inneemt.  

Tijdens inname van een suspensie zou deze homogeen moeten zijn. Gedurende het gebruik van de suspensies, 

zou elke dosering dezelfde hoeveelheid werkzame stof moeten bevatten.  

De suspensie mag geen cake-vorming vertonen. Cake-vorming bij een suspensie zorgt ervoor dat deze moeilijk 

opschudbaar wordt en daardoor niet meer homogeen wordt. Het zou kunnen zijn dat daardoor een groot deel 

van de werkzame stof niet meer toegankelijk is voor het afmeten van de dosering en inname.  

Naast het meten van de uitzaksnelheid is er ook gekeken naar homogeniteit van de suspensie onder de 

microscoop. Dit is gedaan om de homogeniteit van de suspensie te bekijken op microscopisch niveau.  

Een suspensie moet ook vrij zijn van agglomeraten. Agglomeraten zijn klonten vaste stof die niet bevochtigd 

zijn. Wanneer een suspensie agglomeraten bevat zal hij niet homogeen zijn. Ook zal de dosering door 

agglomeraten niet constant zijn. De ene keer kan een patiënt te weinig werkzame stof binnen krijgen en de 

andere keer kan de patiënt (wanneer hij een agglomeraat binnen krijgt) te veel werkzame stof binnen krijgen.   

 

Lijst met kwaliteitseisen  
 

De suspensie moet homogeen zijn op het moment van inname 

Na 5 keer omschudden mag geen, tot nagenoeg geen sediment meer op de bodem liggen (LNA-richtlijn) 

Er moet een voldoende nauwkeurige dosering bij het afmeten van de te gebruiken hoeveelheid mogelijk zijn 

De suspensie mag geen cake-vorming hebben 

De suspensie mag niet uitzakken binnen 10 minuten 

De suspensie mag geen agglomeraten bevatten 

 

Omschrijving gebruikte onderzoeksmethoden 
 

Experiment 1: Uitzaksnelheid 

De flacons met de suspensiedranken zijn zorgvuldig omgeschud tot er een homogene suspensie verkregen 

werd. Vervolgens is er 25ml van elke suspensie in een aparte omschudmaatcilinder gedaan. Hierna is om de 5 

minuten voor 180 minuten lang gekeken of de suspensie uitzakte. Dit werd bekeken door op de verschillende 

tijdstippen het sediment op de bodem van de omschudmaatcilinder op te meten. De resultaten zijn genoteerd 

in de labjournaals en de resultaten zijn bij “resultaten experimenten” beschreven.  

 

Experiment 2: Microscoop 

Uit elke flacon met suspensiedrank is een druppel op een glaasje gepipetteerd. Hieraan werd een klein 

druppeltje water toegevoegd. Het preparaat van elke suspensie werd bekeken onder de microscoop met een 

verschillende vergroting. 

De waarnemingen zijn genoteerd in de labjournaals en de resultaten zijn bij “resultaten experimenten” 

beschreven.  

 

Experiment 3: Opschudbaarheid 

Om de opschudbaarheid van de verschillende suspensies te onderzoeken, wordt er gekeken na hoeveel keer 

omschudden (van de omschudmaatcilinder) de suspensie homogeen is.  

Dit experiment is echter niet uitgevoerd omdat de resultaten van de uitzaksnelheid slecht waren te beoordelen. 

Dit werd mede veroorzaakt doordat de suspensie een zeer dichte gele kleur had waar niet doorheen gekeken 

kon worden. In overleg met de practicumassistentie is ervoor gekozen om het experiment op opschudbaarheid 

te laten vallen. 

 
Resultaten experimenten 
 

De bereidde suspensies zijn getest op uitzaksnelheid. Verder is er ook gekeken onder de microscoop in welke 
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gevallen het een geflocculeerd of een gedeflocculeerd systeem betrof.  

De uitzaksnelheid was van alle zes de suspensies groter dan de door ons gestelde eis van 10 minuten. Er was 

zelfs na het 3 uur laten staan van de suspensies geen sediment zichtbaar. Dit kan mede veroorzaakt zijn door 

de kleur van de suspensies. De kleur was namelijk zo fel geel (bijna fluorescerend) dat er moeilijk door de 

suspensie heen kon worden gekeken. Zelfs met behulp van een speciale lamp was er geen sediment te zien. 

Om toch iets te kunnen zeggen over de suspensies is er ook nog een microscooponderzoek gedaan waarbij de 

suspensies werden bekeken op structuur en verdeling van de stoffen. De resultaten staan hieronder 

beschreven: 

 

suspensie A met Carmellose: een homogene verdeling van kleine deeltjes, er zijn geen agglomeraten of 

flocculaties zichtbaar. 

Suspensie B met Carmellose: er is een homogene verdeling zichtbaar met af en toe een flocculatie van ± 

300 μm. 

Suspensie C met Carmellose: er is een homogene verdeling van de deeltjes met af en toe een kleine 

flocculatie van ongeveer 100 μm. 

Supensie A met HEC: er is een homogene verdeling van de deeltjes zonder agglomeraten en flocculaties. 

Suspensie B met HEC: er is een mooie homogene samenstelling met een paar agglomeraten van ongeveer 

75 μm. 

Suspensie C met HEC: er is een homogene verdeling zichtbaar, het zijn erg veel kleine deeltjes, ook zijn er 

kleine flocculaties zichtbaar van ongeveer 50 μm. 

 

Vervolgens was het de bedoeling om de suspensies te onderzoeken op opschudbaarheid. Omdat de resultaten 

van het experiment met betrekking op de uitzaksnelheid zo slecht waren, was het onmogelijk om de 

opschudbaarheid te onderzoeken. In overleg met de practicumassistentie is er dan ook voor gekozen om dit 

experiment niet uit te voeren. 

 

Conclusie experimenten  
 

Er zijn verschillende experimenten uitgevoerd om te onderzoeken welke suspensie de beste samenstelling had 

(met betrekking tot de viscositeitsverhoger) en welke suspensie het meest voldeed aan de vooraf opgestelde 

kwaliteitseisen. Uit de resultaten zou dan een suspensie gekozen kunnen worden die het meest geschikt is om 

meegegeven te worden aan de patiënt.  

 

De resultaten van het experiment met betrekking tot de uitzaksnelheid komen overeen met de resultaten die 

verkregen zijn uit het microscoopexperiment. Immers een gedeflocculeerd systeem heeft een langzame 

uitzaksnelheid. Wel vreemd is suspensie B met carmellose, deze heeft redelijk grote flocculaties dus er zou 

verwacht worden dat er hier wel een sediment zichtbaar zou moeten zijn (zeker na drie uur). Dat dit niet 

zichtbaar was zou te verklaren kunnen zijn door de dichte gele kleur die de suspensies hadden. Hierdoor was 

het moeilijk om door de suspensie heen te kijken zelfs na gebruik van een speciale lamp was het onmogelijk 

om door de suspensies heen te kijken. Dit zou echter alleen de meting kunnen verstoren als het een zeer klein 

sedimentvolume betreft. 

 

Over het onderzoek met betrekking op de opschudbaarheid valt niets te zeggen. Omdat de uitzaksnelheid zo 

langzaam was en er niet door de suspensies heen gekeken kon worden was het niet mogelijk om een conclusie 

te trekken uit het experiment. In overleg met de practicumassistentie is ervoor gekozen om dit experiment dan 

ook niet uit te voeren.  

 

Voor zo ver er beoordeeld kan worden is suspensie B met HEC het slechtste. Deze voldoet niet aan de vooraf 

opgestelde kwaliteitseisen. Er zijn agglomeraten te zien onder de microscoop.  

Suspensie A met Carmellose en suspensie A met HEC lijken goed voor zover er beoordeeld kan worden. Echter 

omdat er zo slecht door de suspensies heen gekeken kon worden is er niet veel te zeggen over 

opschudbaarheid en uitzaksnelheid en zal er dus uit voorzorg geen suspensie worden uitgegeven aan de 

patiënt.  
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Bereidingsvoorschriften 
 

Bereiding A met Carmellose 

Piroxicam     1g 

Carmellose-natrium (middelviskeus) 1g 

Colloïdaal aluminium-magnesiumsilicaat 1g 

Propyleenglycol    15g 

Suikerstroop     20ml 

Gezuiverd water tot    100ml 

 

Bereiding B met Carmellose 

Piroxicam     1g 

Carmellose-natrium (middelviskeus) 1g 

Colloïdaal aluminium-magnesiumsilicaat 1g 

Dinatriummonowaterstoffosfaat (2H2O) 229,5mg 

Citroenzuur     770mg 

Propyleenglycol    15g 

Suikerstroop     20ml  

Gezuiverd water tot    100ml 

 

Bereiding C met Carmellose 

Piroxicam     1g 

Carmellose-natrium (middelviskeus) 1g 

Colloïdaal aluminium-magnesiumsilicaat 1g 

Suikerstroop     50ml  

Methylparahydroxybenzoaat   75mg 

Gezuiverd water tot    100ml 

 

Bereiding A met hydroxyethylcellulose 

Piroxicam     1g 

Hydroxyethylcellulose 400mPas  1,5g 

Polysorbaat 80    0,125ml 

Methylparahydroxybenzoaat   100mg 

Suikerstroop     25g 

Frambozenessence    3druppels 

Gezuiverd water tot    100ml 

 

Bereiding B met hydroxyethylcellulose 

Piroxicam     1g 

Hydroxyethylcellulose 400mPas  1,5g 

Methylparahydroxybenzoaat   100mg 

Suikerstroop     25g 

Frambozenessence    3druppels 

Gezuiverd water tot    100ml 

 

Bereiding C met hydroxyethylcellulose 

Piroxicam     1g 

Hydroxyethylcellulose 400mPas  3g 

Polysorbaat 80    0,125ml 

Methylparahydroxybenzoaat   100mg 

Suikerstroop     25g 

Frambozenessence    3druppels 

Gezuiverd water tot    100ml 
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Bijlage 3 
 

Opdracht 4: Analytisch-chemisch onderzoek van geneesmiddelen 
 

 

Algemene doelstelling 

 

In dit rapport wordt de validatie van de gehaltebepaling van paracetamol beschreven. Het doel van de uitgevoerde 

testen was het valideren van de gehaltebepaling van paracetamolcapsules, 50mg, 250mg en 300mg, door middel van 

een single beam UV-spectrofotometer op het gebied van houdbaarheid, lineariteit, juistheid, herhaalbaarheid, 

intermediate precision, specificiteit, instrumentprecisie en apparaatvalidatie voor 17 uur op 18-12-2006. 

Zonder de validatie van de methode kunnen er geen uitspraken worden gedaan over de betrouwbaarheid van de 

gevonden resultaten. Doormiddel van 7 verschillende vallidatiemethoden kan er een uitspraak worden gedaan over de 

betrouwbaarheid van de methode. Als de methode goedgekeurd wordt mogen de resultaten als betrouwbaard worden 

geïnterpreteerd.  

 

Tijdsplanning 

 

05-12-2006     Voorbespreken en plannen van werkzaamheden en taakverdeling 

07-12-2006     Experimenten uitvoeren 

11-12-2006     Experimenten afronden, uitwerken resultaten en tussenrapportage schrijven 

12-12-2006     Tussenrapportage afronden en inleveren 

14-12-2006 Audit ontvangen 

15-12-2006 Verbeteringen maken en aanvullingen toevoegen 

18-12-2006 Eindrapport afronden en inleveren 

 

Validatiemethoden 

 

Opdracht 1: Houdbaarheidsbepaling van de paracetamol oplossing 

 

Doel: de houdbaarheid van paracetamol in de standaard - en testoplossing bepalen 

 

Bij het onderzoeken van de houdbaarheid wordt gecontroleerd of de oplossingen enkele dagen bewaard konden 

worden, en toch betrouwbare resultaten geven. Hiervoor mag de gevonden concentratie/extinctie op dag 1 niet meer 

dan 3 % afwijken van de concentratie/extinctie op dag 2. 

 

Methode 

Op dag 1 zijn twee referentie oplossingen gemaakt met een concentratie van 80*10^-2 mg paracetamol per 100 ml 

0,01 M NaOH. 

Ook zijn er drie oplossingen gemaakt met de capsule inhoud van de capsules met respectievelijk 50, 250 en 300 mg 

paracetamol. Er werd een capsule inhoud afgewogen zodat deze ongeveer 80 mg paracetamol zou bevatten. De 

oplossingen worden bewaard bij kamertemperatuur.  

 

Vier dagen later (dag 2) worden weer twee paracetamol referentieoplossingen gemaakt. Vervolgens is van alle 

oplossingen de extinctie bepaald met behulp van de single-beam spectrofotometer. 

 

De extinctie en de afgewogen hoeveelheid paracetamol van de oplossingen van dag 1 zijn vergeleken met de waarden 

van de oplossingen van dag 2.  

 

Resultaten 
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Er wordt eerst gekeken of de concentratie/extinctie van de 2 standaarden niet meer dan 3 % van elkaar afwijken. 100 

– ( (0.623/(85*10^-4)) / (0.563/(78.2*10^-4)) ) * 100 %. 

Hieruit komt een afwijking van 1,8 %, van dag 1. 

Er worde de gemiddelde concentratie/extinctie gebruikt voor de berekening van de concentraties. 

Het bovenstaande is op dag 2 herhaald waar een gemiddelde extinctie/concentratie is verkregen van 0,014 en met een 

afwijking van 0,76 % 

100 – ( ((79.4*10^-4)/.554) / ((76.1*10^-4)/0.535) ) * 100 %. 

 
Tabel 1.1: de gewogen inhoud en de gevonden extinctie 

capsul
e 

afgewogen capsule 
inhoud 

Concentrat
ie dag 1 
(mg/ml) 

concentrat
ie dag 2 
(mg/ml) 

50 479 0.006728 0.007096 

250 126.1 0.006779 0.007196 

300 106.1 0.006601 0.007225 

 
Tabel 1.2:concentratie houdbaarheidsbepaling 

Naam Concentratie (mg/ml) 

C1 (dag 
2) 0.008453 

C2 (dag 
2) 0.007796 

 

Conclusie  

De concentratie is uitgerekend met behulp van de concentratie/extinctie. De brekende hoeveelheid beginstof op dag 2 

bij reeks 1 komt overeen met 84,5 mg en C2 78,0 mg. Deze waarden vallen binnen de 3%: in de oplossing bij reeks 1 

werd op dag 1 85,0 mg afgewogen en voor reeks 2 werd 78,2 mg afgewogen. De paracetamol oplossing is houdbaar. 

 

Opdracht 2: Lineariteitsbepaling van de paracetamol concentratie bij de single-beam spectrofotometer 

 

Doel: De lineariteit bepalen door middel van vijf verschillende paracetamol concentraties van de single-beam 

spectrofotometer 

 

De lineariteit wordt bepaalt om aan te tonen dat er een direct verband is tussen de extinctie en het concentratie in de 

te meten oplossing. 

 

Er zijn 5 meetconcentraties paracetamol bereid met concentraties van 10%, 50%, 100%, 150% en 200% van 8 mg/L. 

Vervolgens zijn de extincties van deze oplossingen gemeten. Aan de hand van deze gegevens is een grafiek gemaakt 

waaraan de lineariteit bepaald is. 

 

Resultaten 

 
Tabel 2.1: Gevonden absorptie lineariteitsbepaling 

naam 

extinct
ie Naam 

extinct
ie 

D1 

 
0,086 E1 

 
0,073 

D2  0,320 E2  0,292 

D3  0,623 E3  0,563 

D4  0,897 E4  0,817 

D5  1,210 E5  1,098 

 

Voor de lineariteitbepaling grafieken zie bijlage 1 grafiek 2,1 en 2,2. 
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Tabel 2,2: R

2
 waarden van de lineariteitgrafieken  

 R
2
 

Reeks D 0,9997 

Reeks E 0,9998 

 

Conclusie: 

het apparaat meet lineair bij concentraties van 10% tot 100% van 8 mg paracetamol per L. De R
2
 waarde zijn 0,9997 

en 0,9998. De lineariteit van de methode is gevalideerd.  

 

3. Bepaling van de juistheid 

 

Doel: De juistheid in een range van 20 tot 120% bepalen, en de methode op het gebied van de juistheid te valideren 

bij een RSD van 2% of lager. 

 

Bij het onderzoeken van de juistheid wordt de afwijking van de gevonden waarde ten opzichte van de werkelijke 

waarde bepaald. 

In de literatuur is geen standaard eis voor de RSD bij het onderdeel juistheid te vinden. Dus wij hebben een eis van 

2 % opgesteld. Dit vinden wij een aannemelijk percentage. Het is relatief klein, maar ook duidelijk haalbaar. 

 

Onderzoeksmethode: 

Om de juistheid te bepalen worden 3x3 concentraties genomen in een range van 20% tot 120%. Hiervoor zijn dus in 

3-voud de concentraties 20%, 100% en 120% bereidt en vervolgens gemeten door middel van single beam 

UV-spectrofotometer. 

Om deze concentraties te bereiken zijn de volgende hoeveelheden paracetamol en microkristallijne cellulose 

genomen, in de verhoudingen naar aanleiding van het ontvangen bereidingsprotocollen, om de inhoud van de 

capsules na te bootsen.  
Tabel 3.1: voorberekende concentraties paracetamol en cellulose microkrist. 

 Verhouding 

Paracetamol: 

Microkristallijne 

cellulose 

Paracetam

ol 

Microkristallijne 

cellulose 

20 % 1 : 5 80 mg 400 mg 

100 

% 

5 : 3 80 mg 48 mg 

120 

% 

3 : 1 80 mg 26,6 mg 

 

De procedure van de opwerking van de oplossingen staat in het ontvangen protocol beschreven. 

Dus de uiteindelijke gemeten oplossingen zouden de volgende concentraties moeten hebben: 
Tabel 3.2: Concentraties in de gemeten oplossingen 

 Paracetamol Microkristallijne cellulose 

20 % 0,008 mg /ml 0,04 mg / ml 

100 

% 

0,008 mg / ml 0,0048 mg / ml 
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120 

% 

0,008 mg / ml 0,0026,6 mg / ml 

 

Voor de werkelijk afgewogen waardes zie bijlage tabel 9. 

 

Resultaten:  

Tabel 3.3: Resultaten metingen en berekende resultaten single beam UV, in 3-voud per concentratie, golflengte:258nm.Gemetengehaltes zijn 

berekent mbv standaarden van dag 2. 

 Gemet

en 

Extinc

tie (A)  

Gemeten 

gehalte 

(mg) 

Werkelijke 

gehalte 

(mg) 

Procentuele gevonden 

gehalte (%)  

20 % 0,582 83,10 82 101,3 

 0,581 82,96 80,6 102,9 

 0,595 84,96 82 103,6 

100 

% 

0,572 

81,67 

79,7 

102,4 

 0,619 88,38 86,8 101,8 

 0,602 85,95 83 103,5 

120 

% 

0,608 

86,81 

85,7 

101,2 

 0,58 82,81 80,4 102,9 

 0,617 88,10 85,6 102,9 

    SD: 0,8793 

    RSD: 0,8574 % 

 

NB: uitvoering op 1 apparaat, Helois β, door 1 analist. 

 

Conclusie 

De gevonden RSD bij onderdeel 3 is 0,8574% (zie tabel 3,3). 

Dit betekend dat de methode voor het onderdeel ‘juistheid’ wat betreft de door ons opgestelde eis is gevalideerd. 

 

Opdracht 4: Instrumentprecisie 

 

Doel: het bepalen van de afwijking van de extinctie van de single beam fotospectrometer bij een x aantal metingen 

met dezelfde oplossing. 

 

De instrumentprecisie wordt onderzocht als een maat voor de betrouwbaarheid van de meeting. 

 

Methode 

Bij dit experiment is 10 maal de extinctie gemeten van dezelfde oplossing. Het cuvetje dat hierbij gebruikt werd, 

werd na elke meting schoon gemaakt met ethanol.  

Van dezelfde oplossing werd de extinctie in 4 verschillende cuvetjes gemeten aan beide meetbare kanten van de 

cuvetjes. 

 

Resultaten: 
Tabel 4.1: gevonden waarden bij de vier verschillende cuvetten aan beide kanten gemeten 

Cuvet E (kant 1) E (kant 2) 
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1  0,596 0,598  

2  0,586 0,586  

3  0,603 0,605 

4  0,596 0,596  

 
 
Tabel 4.2: De gevonden absorptie waarden van oplossing E3 

Reeks 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Extinc
tie 

 0,5
49 0,552 

0,5
49 0,549 0,547 0,548 

0,5
45 0,546 0,545 

0,5
46 

 

 

Tabel 4.3: Statistische gegevens van de E3 oplossing absorptie waarden  

Gemiddelde (10 extincties) 0.5476 

Standaarddeviatie 0.002221 

SEM (%) 0.405608 

 

Conclusie 

Er is een kleine variatie per meting als er 1 cuvetje gebruikt wordt namelijk 0,4 % per meting. De variatie die per 

meetbare kant van het cuvetje bepaald is aan de hand van tabel 4.1 bedraagt 0,17 %. Als er verschillende cuvetjes 

worden gebruikt dan is er en groter verschil in de waarden van de extinctie, dit is 1,24 %. Dit is berekend door per 

cuvetje, tabel 4.1, de gemiddelde extinctie te berekenen en aan de hand daarvan is de SEM bepaald. 

 

5. De herhaalbaarheid van de methode bepalen 

 

Doel: De herhaalbaarheid (repeatability) bepalen, en de methode op het gebied van de herhaalbaarheid te valideren 

bij een RSD van 2% of lager. 

 

Bij het onderzoeken van de herhaalbaarheid wordt gekeken naar de mate waarin afzonderlijke bepalingen dezelfde 

uitkomst opleveren, waarbij de variabelen zoveel mogelijk gelijk worden gehouden (zoals analist en apparaat). 

Ook een eis voor de herhaalbaarheid was niet in de literatuur te vinden. Ook hiervoor hebben we een eis van 2% 

gehanteerd. 

 

Onderzoeksmethode:  

Om de herhaalbaarheid te bepalen werden oplossingen bereidt, bereidt zoals de 100% oplossingen bij de juistheid [zie 

onderdeel 3], in 6-voud en vervolgens gemeten door middel van single beam UV-spectrofotometer.  

 

Resultaten:  

Tabel 5.1: Resultaten metingen en berekende resultaten single beam UV in 6-voud, golflengte:258nm. Gemeten gehalte berekent dmv 

standaarden van dag 2. 
1
 Uitbijter. 

2
 Uitkomst zonder uitbijter 

  Gemeten 

Extinctie (A) 
Gemeten 

gehalte (mg) 

Werkelijke 

gehalte (mg) 

Procentuele gevonden 

gehalte (%)  

100 

% 

1 0,572 

81,67 

79,7 

102,4 

100 

% 

2 0,619 

88,38 

86,8 

101,8 

100 

% 

3 0,602 

85,95 

83 

103,5 



naam student:  plaatsnummer:  

studentnummer:  

 

 Page 21 of 21 

 

100 

% 

4 0,578 

82,53 

80,2 

102,9 

100 

% 

5 0,519 

74,10 

76,6 

1
 96,7 

100 

% 

6 0,581 

82,96 

80,4 

103,1 

     SD: 2,5418 

   

 

 
RSD: 2,4974 % 

2
RSD: 0,6515 % 

 

NB1: bereiding en metingen door 1 analist, op 1 apparaat, Helios β. 

NB2: meting 1 t/m 3 zijn dezelfde als bij onderdeel 3. 

 

Conclusie 

Zowel bij onderdeel 5 als bij onderdeel 6 zijn de RSDs relatief groot, namelijk respectievelijk 2,4974 % en 4,6827 % 

(zie tabel 5,1 en 6,1). Echter bij allebei de onderzoeken naar herhaalbaarheid was een waarde die erg af week, 

respectievelijk waarde 5 en waarde 6 van tabel 5.1 en 6.1. 

Wanneer deze uitbijters weggelaten worden, worden de RSDs respectievelijk 0,6515 % en 0,6523 %. Deze gevonden 

waardes voldoen wel aan onze eisen. 

 

6. Bepaling van de intermediate precision 

 

Doel: De intermediate precision bepalen, en de methode op het gebied van de intermediate precision te valideren bij 

een maximale afwijking van 2% tussen de onderlinge RSDs. 

 

Bij het onderzoeken van de intermediate precision wordt gekeken naar het verschil tussen de resultaten die twee 

verschillende analisten vinden, dat wilt zeggen dat twee analisten dezelfde opwerking uitvoeren (wegen, verdunnen 

etc.) en dezelfde metingen uitvoeren op twee verschillende apparaten. 

Ook hier hebben wij een eis van maximaal 2% afwijking opgesteld tussen de onderlinge relatieve standaard deviaties 

(RSD). 

 

Onderzoeksmethode: 

Om de intermediate precision te bepalen werden opnieuw 100% oplossingen (als in onderdeel 3 en 5) bereidt in 

6-voud, door een andere analist, en gemeten. Deze metingen worden vergeleken met de 6 metingen uit onderdeel 5. 

 

Resultaten:  

Tabel 6.1: Resultaten metingen en berekende resultaten single beam UV-spectrofotometer, UV-1205,  in 6-voud, golflengte:258nm. 

Gemeten gehaltes berekent dmv standaarden van dag 2. 
1
 Uitbijter. 

2
 Uitkomst zonder uitbijter 

  Gemeten 

Extinctie (A) 
Gemeten 

gehalte (mg) 

Werkelijke 

gehalte (mg) 

Procentuele 

gevonden 

 gehalte (%) 

100 

% 

1 0,563 

80,39 

77,7 

103,4 

100 

% 

2 0,577 

82,38 

79,7 

103,3 
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100 

% 

3 0,577 

82,38 

80,7 

102,0 

100 

% 

4 0,582 

83,10 

80,3 

103,4 

100 

% 

5 0,581 

82,96 

79,9 

103,8 

100 

% 

6 0,644 

91,95 

79,8 

1
 115,2 

     SD: 4,9281 

   

 

 
RSD: 4,6827 %  

2
RSD: 0,6523 % 

 

Conclusie 

De gevonden RSD bij onderdeel 5 is 2,4974 % en bij onderdeel 6: 4,6827 % (zie bijlage tabel 6,1). Dit betekent dat er 

een afwijking van 1,8 % bestaat tussen het uit voeren van het experiment door twee verschillende personen op twee 

verschillende apparaten.  

Echter wanneer dezelfde uitbijters als bij het onderdeel ‘herhaalbaarheid’ worden weggelaten wordt de afwijking 

tussen de RSDs 0,004% 

Dit betekend dat de methode voor het onderdeel ‘intermediate precision’ wat betreft de door ons opgestelde eis 

gehaald is, zowel bij het verwijderen als bij het opnemen van de uitbijters. 

 

Opdracht 7: Specificiteit bepaling van de paracetamol meting 

 

Deze validatie methode is niet uitgevoerd. Het is niet te verwachten dat de hulpstof, in dit geval alleen 

microkristallijne cellulose, in zodanige mate aanwezig is in de te meten oplossing dat het veel toedraagt aan de 

absorptie. De hulpstof zal in ieder geval niet zoveel de absorptie beïnvloeden dat het niet gecorrigeerd kan worden 

met de blanco. Daarom is het niet nodig de specificiteit van de methode te bepalen.  

 

Een methode voor deze validatie is de absorptie bepalen van de hulpstoffen (zonder aanwezigheid van paracetamol) 

bij de te meten golflengte met behulp van een blanco. De gebruikte blanco bestaat alleen uit oplosmiddel (in dit geval 

water en methanol). Als er een relatief, ten opzichte van de te verwachten absorptie van paracetamol, hoge absorptie 

wordt gevonden is de methode niet gevalideerd.  

 

Opdracht 8: Golflengteschaal bepaling van de gebruikte UV- apparaten  

 

Doel: de golflengteschaal van de Shimadzu UV-1205 spectrofotometer en de Heλiosβ  UV-visible spectrofotometer 

v4.60 te valideren door de absorptiemaxima van een holmiumoxideplaatje te bepalen.  

 

Deze bepaling is uitgevoerd om te controleren of het UV-apparaat inderdaad op de ingestelde golflengte meet. Mocht 

dit niet het geval zijn wordt een kwantitatieve meting beïnvloed.  

 

Methode 

Bij deze apparaatvalidatie wordt gebruikt gemaakt van een holmiumplaatje (Hellma
®

). Dit plaatje bestaande uit 

holmiumoxide heeft een specifiek absorptiespectrum. De gevonden absorptiemaxima kunnen vergeleken worden met 

de maxima in de literatuur. Als de gevonden absorptiemaxima te veel afwijken met die in de literatuur is het apparaat 

niet gevalideerd en moet er contact worden gezocht met de leverancier. De afwijking van de absorptiemaxima mag 

niet 2nm of meer zijn. 
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In tabel 8.1 staan de absorptiemaxima die in ieder geval gevonden moeten worden. Hoe groot de afwijking mag zijn 

is afhankelijk van het apparaat en is bepaald door de leverancier.  

 
Tabel 8.1: Golflengtes van de absorptiemaxima van het holmiumplaatje volgens de leverancier.  

λ (nm) 

279,3 

360,9 

453,5 

536,3 

637,6 

 

Resultaten  

De gevonden maxima voor de Shimadzu UV-1205 spectrofotometer:  

Range 200-800nm: 

1: 335 2: 361 3: 385 4: 420 5: 447 6: 486 7: 538 8: 638* 

 

De gevonden maxima voor de Heλiosβ  UV-visible spectrofotometer v4.60 

Range 200-800nm: 

1: 218 2: 224 3: 232 4: 239 5: 280 6: 289 7: 361 8: 446 9: 454 10: 461* 

 

Range 400-800nm: 

1: 420 2: 446 3: 454 4: 461 5: 474 6: 485 7: 537 8: 638 9: 650 10: 663* 

 

* De gevonden maxima voor het tweede apparaat, de maxima die overeenkomen met de gegeven maxima uit de 

literatuur zijn cursief geschreven. 

 

Conclusie 

Omdat slechts twee van de vijf maxima worden gevonden is de Shimadzu UV-1205 spectrofotometer volgens deze 

methode niet gevalideerd. Om te bepalen dat het apparaat alsnog gebruikt kan worden voor de bepaling van 

paracetamol, is de λmax van paracetamol (range 200-400nm) bepaald voor beide apparaten.De gevonden 

absorptiemaximum was voor paracetamol bij zowel de Shimadzu UV-1205 als de Heλiosβ  244nm. De maximale 

golflengte was volgens de literatuur 242,7 (notitiemap practicumzaal OC009). Hieruit kan geconcludeerd worden dat 

voor beide apparaten de methode gevalideerd is. De Shimadzu UV-1205 spectrofotometer is voor andere bepalingen 

dan de bepaling van paracetamol niet gevalideerd.  De Heλiosβ  UV-visible spectrofotometer v4.60 voldoet aan 

alle eisen en is voor zowel de bepaling van paracetamol en andere bepalingen gevalideerd.  

 

Algemene eindconclusie 

 

De methode van de gehaltebepaling van paracetamolcapsules, 50mg, 250mg en 300mg, door middel van een single 

beam UV-spectrofotometer is gevalideerd op het gebied van houdbaarheid, lineariteit, juistheid, herhaalbaarheid, 

intermediate precision, specificiteit, en apperaatvalidatie. 

De resultaten gevonden door middel van deze analysemethode mogen nu dus als betrouwbaar worden 

geïnterpreteerd.  

 

 
 


