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Blok FA-306 Kwaliteitsleer in de farmacie 
 

 

Voorbeeld Toets 2 
 
Tijd:    14.00 tot 17.00 uur 

Aantal vragen:  3 

Totaal aantal punten: 100 

Aantal pagina’s:  20 (incl. voorblad en 3 bijlagen) 

 

Nota bene! 

- Noteer je naam, studentnummer en plaatsnummer op elke pagina. 

 

- 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) 

Een groot aantal mensen met epilepsie heeft regelmatig aanvallen ondanks het gebruik van 

anti-epileptica. Het Nationaal Epilepsie Fonds heeft jou en je onderzoeksteam gevraagd uit 

te zoeken in hoeverre behandelingsgerelateerde factoren (concentraties van anti-epileptica 

in het bloed, therapietrouw en veranderingen in co-medicatie) geassocieerd zijn met het 

optreden van ernstige aanvallen.  

 

Beschrijf kort en bondig uw doelstelling, de onderzoeksopzet en ontwerp daarbij een 

flowchart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



naam student:  plaatsnummer:  

studentnummer:  

 Page 3 of 20 

 

Vraag 2 

In bijlage 1 zijn algemene kwaliteitseisen en onderzoek opgenomen met betrekking tot 

bisacodyl suspensies. 

Vragen met betrekking tot de kwaliteitseisen suspensies. 

a                                                                                                                          (10 pt)   

Geef aan welke van de hier gegeven eisen volgens u fout geformuleerd zijn. 
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b                                                                                                                            (5 pt)     

Geef aan welke van de hier gegeven eisen voor een suspensie volgens u overbodig zijn 

(motiveer uw antwoord).                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het tweede deel (bijlage 2) vindt u een overzicht van kwaliteitsonderzoek van de 

bisascodyl suspensies. 

c                                                                                                                            (5 pt)   

Controleer de berekeningen bij de methode gehalte en geef aan of deze naar uw mening 

goed zijn, zo niet geef aan welke veranderingen er aan gebracht moeten worden om wel tot 

goede meetresultaten te komen. 
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d                                                                                                                          (20 pt)     

Schrijf op grond van de gevonden resultaten een conclusie bij deze resultaten. Geef 

duidelijk aan welke suspensie(s) wel of niet bruikbaar zijn op grond van de gevonden 

resultaten. 
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Vraag 3 heeft betrekking op een validatiestudie van een HPLC-methode voor de 

gehaltebepaling van fenytoïne in capsules, bereid in een ziekenhuisapotheek. De studie 

staat beschreven in een publicatie die als bijlage 3 is bijgevoegd. De wettelijke eis die 

volgens de REFPa (Regeling eisen farmaceutische preparaten apotheken) aan het gehalte 

van de werkzame component wordt gesteld is dat het gemiddelde gehalte ligt tussen 90 % 

en 110 % van de gedeclareerde waarde. Op basis van deze studie concluderen de auteurs 

dat de beschreven analysemethode het mogelijk maakt om het gehalte fenytoïnezuur in 

laaggedoseerde fenytoïnecapsules accuraat en betrouwbaar te bepalen. 

a)                                                                                                                     (15 pt)         

Op de methode van valideren zoals beschreven in het artikel valt één en ander aan te 

merken. Wat is de grootste fout die is gemaakt in de opzet van de validatie-methode? Geef 

ook aan welke consequenties deze fout heeft voor de verkregen resultaten en getrokken 

conclusies.  
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b)                                                                                                                        (10 pt)                    

Vind je de eisen die in het artikel gehanteerd worden voor de juistheid (95 % – 105 %), de 

herhaalbaarheid (RSD < 5 %) en reproduceerbaarheid (RSD < 10 %) reëel, gezien de eis 

die aan het gemiddeld gehalte van het werkzame bestanddeel in een apotheekbereiding 

wordt gesteld? Motiveer je antwoord.  

c)                                                                                                                          (5 pt)        

Aan de ijklijn, die gemaakt wordt om de lineariteit aan te tonen, wordt meestal behalve een 

eis aan de correlatiecoëfficiënt ook een eis gesteld aan de maximale grootte van het y-

intercept en aan een visuele beoordeling van de ijklijn (moet op het oog lineair zijn). Op 

welke validatie parameter(s) heeft de grootte van het y-intercept invloed?  
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Bijlage 1 
 
Kwaliteitseisen suspensies 

  

Gemiddeld gewicht 

Door het bepalen van het gemiddelde gewicht en het verschil van dit gewicht met de 

theoretische waarde kan op vrij eenvoudige wijze gekeken worden of het gehalte afwijkt. 

Aangezien er al gehaltebepaling plaatsvindt van het werkzame bestanddeel, is het 

onnodig om het gemiddelde gewicht te berekenen.  In het Europese Farmacopee worden 

voor de meeste farmaceutische vormen geen eisen gesteld aan de afwijking die het 

gemiddelde gewicht mag hebben ten opzichte van de theoretische waarde.  

 

Gehaltespreiding 

De gehaltespreiding is belangrijk om te bepalen, omdat deze kan afwijken door middel 

van slechte menging of uitzakken van de suspensie. Voor de kwaliteit van de therapie is 

het van belang dat het gehalte van de werkzame stof constant is. Volgens het Europees 

Farmacopee moeten er 10 eenheden gemeten worden. Hiervan mag niet meer dan 1 

meting buiten 85-115% van het gemiddelde gehalte vallen en geen enkele meting mag 

buiten de 75-125% vallen. Bij 2 of 3 eenheden buiten de 85-115% maar binnen de 75-

125% moeten er opnieuw 20 eenheden gemeten worden. Deze voldoet als van de 30 

eenheden niet meer dan 3 metingen buiten de 85-115% en geen daarvan buiten de 75-

125% van het gemiddelde gehalte vallen. Bij meer dan 3 eenheden buiten de 85-115% 

van het gemiddelde gehalte is de gehaltespreiding te groot. De nieuwe eis voor  

“uniformity of content” in het Europees Farmacopee beschrijft dat de eenheden die 

gemeten worden niet meer vergeleken mogen worden met het gemiddeld gehalte maar 

met het gehalte wat in de dosering wordt verwacht. 

 

Relatieve dichtheid 

De relatieve dichtheid is alleen een kwaliteitseis wanneer de preparaten alcohol bevatten. 

Propyleenglycol is een alcoholderivaat en daarom moet er een eis opgesteld worden.  

 

Deeltjesgrootte 

De deeltjesgrootte is van belang, omdat te grote deeltjes zorgen voor een snellere 

uitzakking in de suspensie. Daarbij zorgen kleine deeltjes voor een goede menging. De 

eis die gesteld wordt aan de deeltjesgrootte is deeltjes kleiner dan 180µm.  

 

Viscositeit 

Voor viscositeit is geen kwaliteitseis beschreven. De viscositeit is echter bij een suspensie 

een belangrijke factor. Het kan de opschudbaarheid en de uitzaksnelheid van een 

suspensie beïnvloeden. Zolang het gehalte, het uiterlijk, de mate van uitschenken, 

opschudbaarheid en de uitzaksnelheid goed zijn, zal worden aangenomen dat de 

viscositeit goed is.  

 

Opschudbaarheid 

De opschudbaarheid is een belangrijk aspect bij suspensies. Echter is er geen eis 

opgesteld voor opschudbaarheid, omdat dit moeilijk te kwantificeren is. Het Europees 

Farmacopee meldt wel dat ontmenging of sedimentatie mag optreden, mits door 

omschudden weer gemakkelijk een goed gesuspendeerd preparaat ontstaat dat lang 

genoeg stabiel is om een goede dosis af te nemen.  

Er is wel een LNA-richtlijn opgesteld voor de opschudbaarheid. Deze houdt in dat na vijf 

keer omschudden er geen, tot nagenoeg geen sediment meer op de bodem aanwezig is.  

 

Sedimentatiesnelheid 

Bij suspensies is de sedimentatiesnelheid van belang. Een patiënt moet voldoende tijd 

hebben om zijn dosering af te nemen. Bij een te snelle sedimentatiesnelheid zal de 

doseringsnauwkeurigheid afnemen. Er zijn geen eisen gesteld aan de 

sedimentatiesnelheid. Alleen is gesteld dat de suspensie na omschudden voldoende lang 

homogeen moet blijven, om een voldoende nauwkeurige dosering bij het afmeten van de 

te gebruiken hoeveelheid mogelijk te maken. Aangezien een test zal worden uitgevoerd 



naam student:  plaatsnummer:  

studentnummer:  

 Page 9 of 20 

om de sedimentatiesnelheid te meten, is de volgende eis opgesteld. De suspensie mag 

niet binnen 10 min uitzakken en na deze 10 minuten moet de suspensie opschudbaar 

zijn.  

 

Chemische zuiverheid 

Bij de chemische zuiverheid moet rekening gehouden worden met alle onzuiverheden die 

in het preparaat kunnen ontstaan. Hieronder valt ook de werkzame stof die uiteen kan 

vallen of kan reageren met andere hulpstoffen. De chemische zuiverheid kan onder 

andere worden bepaald aan de hand van de zuiverheid van de grondstof. In het Europees 

Farmacopee staat beschreven hoeveel en welke onzuiverheden de grondstof mag 

bevatten om goedgekeurd te worden. De chemische zuiverheid van de grondstof kan 

gemeten worden met DLC of HPLC.  

 

Verpakking 

Aan de verpakking worden eisen gesteld. De verpakking is van belang voor het 

gebruiksgemak van de patiënt. Er moet gecontroleerd worden of de verpakking 

voldoende gevuld en goed afgesloten is. Daarbij moeten ook de juiste 

doseerhulpmiddelen aanwezig zijn.  
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Bijlage 2 
 

Onderzoeksmethode en resultaten 

 

Methode identiteit 

Om de identiteit van de grondstof met zekerheid te kunnen vaststellen, moet gebruik 

gemaakt worden van minimaal twee verschillende methodes. Er is gekozen voor een IR 

en een identificatie met DLC.  

Om de IR identificatie uit te kunnen voeren moet ongeveer 2 mg van de grondstof 

bisacodyl aan een mortier met een schepje kalium bromide (KBr) worden toegevoegd. Na 

homogeen mengen wordt er een tabletje van geslagen met behulp van een handpers. Tot 

slot wordt het geslagen tabletje door de database gehaald en volgt er een top 3 score 

van de identificatie.  

Voor de DLC identificatie wordt gekozen voor een loopvloeistof uit systeem TL .  

Het totaalvolume moet 80 mL zijn. De loopvloeistof wordt overgebracht in een 

loopvloeistofbak en vervolgens geconditioneerd voor een half uur. De grondstof bisacodyl 

Rf 66 moet worden opgelost evenals de referentiegrondstoffen, Lorazepam Rf 28 en 

Broomhexine Rf 71. Deze stoffen worden gekozen om te kunnen controleren of de 

uitvoering goed is gegaan.  

Breng 5 µl van elk van deze oplossingen op de DLC plaat en breng de plaat in de 

loopvloeistof. Na drogen kan de DLC plaat geanalyseerd worden onder een UV lamp.  

 

Methode gehalte 

Om het gehalte bisacodyl in de suspensie te bepalen wordt gebruik gemaakt van 

reversed phase HPLC. Dit wordt gedaan door een monster van de suspensie te nemen en 

eerst voor te bewerken. Eerst moet de dichtheid worden bepaald door het volume en het 

gewicht te bepalen in een maatkolf.  

De specifieke extinctie van bisacodyl is E1
1 = 270. Een goede concentratie van de 

oplossing voor HPLC is dan 1000/270 = 3,70 mg/50mL = 0,74 mg/mL.  

De concentratie van de suspensie is 2 mg/mL, dus er moet 27 keer verdund worden. 

Voor het gemak wordt er 25 keer verdund.  

Hierna moet 1 gram van de bisacodyl suspensie worden afgewogen en verdund worden in 

een maatkolf van 25 mL met aangezuurd (1 M HCl) water. Uit deze maatkolf moet 

vervolgens 10 mL worden gehaald en worden gecentrifugeerd.  

De standaarden moeten ook worden gemaakt met ongeveer eenzelfde concentratie. 

Hiervoor zou 20 mg bisacodyl worden afgewogen en 250 keer verdund worden. 

De monsters en standaarden kunnen hierna geanalyseerd worden met behulp van HPLC 

met een mobiele fase van 40% methanol en 10 mM perchloorzuur bij een golflengte van 

264 nm. De retentietijd van bisacodyl zou 10,5 minuten moeten zijn met een 

capaciteitsfactor van 3,2. 

Methode microbiologische zuiverheid 

Het aantal micro-organismen uitgedrukt in kolonievormende eenheden (k.v.e.) per mL 

kan bepaald worden door 1 mL van elke suspensie over te brengen op een algemene 

voedingsbodem. Vervolgens kan deze voedingsbodem bij kamertemperatuur worden 

bebroed. De voedingsbodem zal regelmatig beoordeeld moeten worden en na 7 dagen 

kunnen het aantal kolonies bepaald worden.  

 

Methode Gehaltespreiding 
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De methode voor de bepaling van de gehaltespreiding van bisacodyl in de suspensies kan 

op dezelfde manier worden uitgevoerd als de methode voor de bepaling van het gehalte 

van bisacodyl. Om de gehaltespreiding te kunnen bepalen zal het gehalte bisacodyl 

bepaald moeten worden van tien monsters uit elke suspensie.  

 

Methode pH bepaling 

De pH bepaling dient te worden uitgevoerd bij 20 ± 2 ˚C. De pH indicator mag pas 

worden afgelezen na 5 minuten ± 0.5 minuten.  

 

Methode en resultaten sedimentatiesnelheid  

Het doel van het onderzoek is de uitzaksnelheid van de 6 bisacodylsuspensies te bepalen 

met behulp van de sediment-volume-ratio (Hs/Hv-ratio). 

Uitvoering : 

 Homogeniseer de 6 bisacodyl suspensies en breng 25 mL over in een schudcilinder 

(maatcilinder met dop) van 25 mL. 

 Schud alle buizen tegelijk om. 

 Bepaal de hoogte van het sediment Hs ten opzichte van de hoogte van de 

vloeistofkolom Hv (dus Hs/Hv) op verschillende tijden. 

 Verwerk de gegevens in de tabel. 

 

Tabel 1. Sediment-volume-ratio (Hs/Hv), (Zie voor suspensie samenstelling bijlage 2) 

Type suspensie 1A 2B 3C 4D 5E 6F 

Tijd = 0 min 1 1 1 1 1 1 

Tijd = 10 min 1 1 1 1 1 1 

Tijd = 30 min 1 1 1 1 1 1 

Tijd = 45 min 1 1 1 1 1 1 

Tijd = 60 min 1 1 1 1 1 1 

Tijd = 75 min 1 1 1 1 1 1 

Tijd = 90 min 1 1 1 0.92 1 1 

Tijd = 105 min 1 1 1 0.92 1 1 

Tijd = 120 min 1 1 1 0.92 1 1 

Tijd = 150 min 1 1 1 0.92 1 1 

Tijd = 180 min 1 1 1 0.92 1 1 

 

Methode en resultaten opschudbaarheid 

Het doel van het onderzoek is de opschudbaarheid van de 6 bisacodylsuspensies te 

bepalen. 

Uitvoering: 

 Neem de 6 schudcilinders met bisacodylsuspensie van de proef van de 

sedimentatiesnelheid. 

 Schud de schudcilinders 5x en controleer of er geen of nagenoeg geen sediment 

meer zichtbaar is. 

Resultaten: Na de proef (bepalen van de sedimentatie snelheid) was er bij geen van de 

suspensies een sediment, daarom is er gekeken naar de flacons. In de flacons B en D die 

een dag hadden gestaan na de bereiding was een cakelaag achtergebleven die niet 

opschudbaar was. In de flacons van suspensie A, E en F bevond zich geen sediment, 

hierdoor kon er niets worden opgeschud. De flacon waarin suspensie C was verwerkt 

bevatte een sediment dat binnen 5 x opschudbaar was.  

 

Methode en resultaten deeltjesgrootte 

Het doel is om de vorm en de grootte te bepalen van de deeltjes in de 6 

bisacodylsuspensies. 
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Uitvoering [: 

 Verdun de suspensies op een objectglas met water en bekijk ze onder de 

microscoop, alle met dezelfde vergroting en schat de deeltjesgrootte met behulp 

van een oculair micrometer. 

 Verwerk de gegevens in de tabel. 

 

Tabel 2. Deeltjesgrootte 

Suspensie Vergroting Geschatte 

deeltjesgrootte (μm) 

Vorm deeltje 

1A 100 x 30-40 Ovaal 

2B 100 x 100 Rond 

3C 100 x 50-100 Ovaal 

4D 100 x 40 Rond/ovaal 

5E 100 x 100 Hoekig 

6F 100 x 100 Rond 

 

Uiterlijk en pH 

Tabel 3. Uiterlijk en pH 

Suspensie Kleur Geur Dikte Schuim?  pH 

1A Wit, melkachtig Banaan Dikkig maar goed 

schenkbaar 

Ja, beetje 5 

2B Wit, waterig Banaan Meer vloeibaar dan A, 

cakelaag 

Ja, beetje 6.5 

3C Wit, waterig Onaangenaam Dikkig, goed 

schenkbaar 

Ja 6.5 

4D Wit, waterig Geurloos Vloeibaar, cakelaag Ja 6.5 

5E Wit, waterig Banaan Melkachtig Nee 5 

6F Wit, melkachtig Banaan Melkachtig Nee 6.5 

 

Samenstelling suspensies 

 

Suspensie A 

Hulpstoffen Hoeveelheid Functie hulpstof 

Hypromellose 4000 

mPas 

0.5 g viscositeitsverhoger 

Propyleenglycol 15 ml conserveermiddel 

Suikerstroop 25 ml smaakcorrigens + viscositeitsverhoger 

Bananenessence 3 druppels smaakcorrigens 

Gezuiverd water tot 100 ml dispersiemiddel 

Tabel 1. Hulpstoffen suspensie A 

 

Suspensie B 

Hulpstoffen Hoeveelheid Functie hulpstof 

Hypromellose 4000 

mPas 

0.5 g viscositeitsverhoger 

Propyleenglycol 15 ml conserveermiddel 

Suikerstroop 25 ml smaakcorrigens + viscositeitsverhoger 

Bananenessence 3 druppels smaakcorrigens 

Fosfaatbuffer pH 6.2 tot 100 ml dispersiemiddel + pH-insteller 

Tabel 2. Hulpstoffen suspensie B 

 

Suspensie C 

Hulpstoffen Hoeveelheid Functie hulpstof 

Hypromellose 4000 mPas 0.5 g viscositeitsverhoger 
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Suikerstroop 32.5 g smaakcorrigens + viscositeitsverhoger 

Methylparahydroxybenzoaat 100 mg conserveermiddel 

Fosfaatbuffer pH 6.2 tot 100 ml dispersiemiddel + pH-insteller 

Tabel 3. Hulpstoffen suspensie C 

 

Suspensie D 

Hulpstoffen Hoeveelheid Functie hulpstof 

Hypromellose 4000 mPas 0.5 g viscositeitsverhoger 

Suikerstroop 30 ml smaakcorrigens + viscositeitsverhoger 

Methylparahydroxybenzoaat 

oplossing 15 % 

1 ml conserveermiddel 

Fosfaatbuffer pH 6.2 tot 100 ml dispersiemiddel + pH-insteller 

Tabel 4. Hulpstoffen suspensie D 

 

Suspensie E 

Hulpstoffen Hoeveelheid Functie hulpstof 

Hydroxyethylcellulose 400 

mPas 

1.0 g viscositeitsverhoger 

Propyleenglycol 15 ml conserveermiddel 

Suikerstroop 25 ml smaakcorrigens + viscositeitsverhoger 

Methylparahydroxybenzoaat 

oplossing 15 % 

1 ml conserveermiddel 

Bananenessence 3 druppels smaakcorrigens 

Gezuiverd water tot 100 ml dispersiemiddel  

Tabel 5. Hulpstoffen suspensie E 

 

Suspensie F 

Hulpstoffen Hoeveelheid Functie hulpstof 

Hydroxyethylcellulose 400 

mPas 

1.0 g viscositeitsverhoger 

Propyleenglycol 15 ml conserveermiddel 

Suikerstroop 25 ml smaakcorrigens + viscositeitsverhoger 

Methylparahydroxybenzoaat 

oplossing 15 % 

1 ml conserveermiddel 

Bananenessence 3 druppels smaakcorrigens 

Fosfaatbuffer pH 6.2 tot 100 ml dispersiemiddel + pH-insteller 

Tabel 6. Hulpstoffen suspensie F 

 

 

 

 
 
 



naam student:  plaatsnummer:  

studentnummer:  

 Page 14 of 20 

 
Bijlage 3 
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