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FA-401   Aanvullende toets 5 juli 2013 
 

 Het tentamen duurt van 9 - 11 uur. 

 Voor elke deelvraag kunnen maximaal 5 punten worden behaald, tenzij anders vermeld. 

 Het tentamen bestaat uit 16 kantjes, waarvan de bladzijden  8 en 14  leeg zijn. 

 Gebruik van een rekenapparaat is niet toegestaan. 
 
CE 
 
1. GLP-analogen en DPP-4 remmers zijn 
relatief nieuwe antidiabetica. Beide middelen 
werken op het incretinesysteem. Recent is er een 
meta-analyse verschenen die de effecten en de 
bijwerkingen van deze middelen heeft onderzocht. 
(Aroda VR, et al. Efficacy of GLP-1 receptor agonists 
and DPP-4 inhibitors: meta-analysis and systematic 
review. Clin Ther. 2012 Jun;34(6):1247-1258). In 
onderstaande figuur ziet u de effecten van de 
verschillende GLP-analogen en DPP-4 remmers 
weergegeven. 
 
 
U bent bezig een FTO voor te bereiden en bespreekt onderstaande resultaten met de huisarts. Deze is enthousiast over de 
nieuwe middelen en vraagt zich af of deze middelen niet de voorkeur zouden moeten hebben boven metformine. 
1a. Geef aan of u het hier mee eens bent. Onderbouw uw antwoord met tenminste twee argumenten. 
 
Nee, want metformine is bewezen effectief op harde eindpunten (voorkomen macrovasculaire complicaties) en dat is voor de 
GLP-analogen en DPP-4 remmers nog maar de vraag. Het HbA1c is namelijk een surrogaateindpunt dat niet per definitie leidt tot 
een gunstig effect op lange termijn, wat bijvoorbeeld bewezen is voor rosiglitazon: wel een gunstig effect op HbA1c, maar juist 
ongunstig op harde eindpunten! 
Verder: metformine is gunstig bij insulineresistentie 
 
1b. In de genoemde meta-analyse werd voor 1 van beide geneesmiddelgroepen (GLP-analogen of DPP-4 remmers) een 
vermindering van het lichaamsgewicht gevonden. Geef aan voor welke groep dit is en geef een farmacologische verklaring 
hiervoor. 
 
Van GLP-analogen is in klinisch onderzoek aangetoond dat ze het lichaamsgewicht statistisch significant reduceren. Dit is niet 
aangetoond voor DPP-4 remmers. Farmacologisch is dit te verklaren doordat de eetlust en daarmee de voedselinname wordt 
geremd. Dit effect is blijkbaar sterker voor GLP-analogen dan voor DPP-4 remmers, die alleen de afbraak van GLP remmen, 
terwijl met een GLP-analoog direct het actieve bestanddeel wordt toegediend. 
 
2. Een vrouwelijke patiënt, 67 jaar, meldt zich bij u in de apotheek met het volgende recept: 
 

 dexamethason 1 mg 

 methotrexaat 2,5 mg, 1 maal per week 8 tabletten  

Het Farmacotherapeutisch Kompas meldt het volgende over dexamethason: 

Gefluorideerd corticosteroïd met sterke glucocorticoïde eigenschappen; het mineralocorticoïde effect is te verwaarlozen. 
Metabolisering: vnl. in de lever o.a. via CYP3A4. Eliminatie: vnl. via de nieren. T1/2 = 170–370 min. Biologische halfwaardetijd = 
36–72 uur. 

 
Bovenstaande patiënt heeft naast reumatoïde artritis tevens last van hartfalen.  
 

2a. Is dexamethason bij deze patiënt toepasbaar ? (bedoeld wordt: zijn er contra-indicaties, interacties e.d.? licht toe) (3 
punten) 
 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.library.uu.nl/pubmed/22608780
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Ja, want dexamethason is een glucocorticoïd en heeft vrijwel geen mineralocorticoïde werking. Dat betekent dat de kans op 
vochtretentie veel kleiner is dan bij prednisolon. Bij patiënten met hartfalen, die vaak reeds vochtretentie hebben door de slechte 
cardiac output, is dit een evident voordeel. 
 
De reumatoloog is van mening dat de dexamethason chronisch moet worden gebruikt in verband met frequente exacerbaties, 
ondanks de forse dosering methotrexaat. De medicatie voor de reumatoïde artritis ziet er nu als volgt uit: 
 

 MTX: 1 maal per week 20 mg 

 Diclofenac: 50 mg 3 maal daags zo nodig 

 Dexamethason 1 mg 1 maal daags 1 tablet 

 Paracetamol ‘Artrose’ 1000 mg: 4 maal daags 1 tablet zo nodig 

2b. Geef aan welke medicamenteuze toevoegingen u zou voorstellen indien u deze patiënt in het kader van een 
medicatiereview bespreekt. (licht toe)   
 
Toevoegen van een bisfosfonaat in verband met osteoporose die kan optreden van langdurig gebruik van glucocorticoïden. 
Daarnaast foliumzuur toevoegen aan de methotrexaat, om de bijwerkingen van MTX te beperken.   
 
3. Bij eczeem worden vaak corticosteroïden voorgeschreven. Geef gedetailleerd aan welke effecten corticosteroïden 
hebben op de huid. 
 
Glucocorticosteroïden hebben de volgende effecten op de huid: 

 remming ophoping afweercellen 
 vermindering hechting leucocyten aan capillair endotheel 
 remming productie ontstekingsfactoren 
 remming celdeling epidermis 
 vermindering aanmaak componenten bindweefsel (daardoor ook dunnere huid) 
 vasoconstrictie 

 
4. Soms gaat eczeem gepaard met ernstige jeuk. Welke medicamenteuze opties bestaan er in dat geval en waarop is het 
effect van deze middelen gebaseerd? 
 
Sederende antihistaminica, zoals hydroxyzine. De therapeutische effectiviteit ligt vooral in het sederende effect. Niet-sederende 
antihistaminica zijn daarom een stuk minder effectief om jeuk te bestrijden.  
 
JK 
 
5. Volgens de mono-aminentheorie uit de jaren 60 van de vorige eeuw wordt depressie veroorzaakt door een tekort aan 
de neurotransmitters noradrenaline (norepinefrine; NE) en serotonine (5-HT) in de hersenen. Heropnameremmers van NE en/of 
5-HT verhogen de spiegels van deze neurotransmitters direct, maar het duurt doorgaans enkele weken voordat het 
antidepressieve effect van een antidepressivum optimaal is.  
Geef twee verklaringen voor dit trage effect van de heropnameremmers.  
 
1.De stress hypothese van Nemeroff/ BDNF 
Depressie zou samenhangen met verhoogde cortisolspiegels, waardoor de hippocampus in volume afneemt. Verhoging van NE 
en 5HT is geassocieerd met verhoging aanmaak BDNF, die zorgt voor toename (plasticiteit van) de hippocampus. Dit effect treedt 
niet gelijk in. Het duurt een poosje voor de hippocampus weer 'hersteld' is. 
2.Hogere spiegels van NE en/of 5HT in de synaptische spleet worden aanvankelijk via presynaptische terugkoppeling (alfa 2 
receptor en 5HT1  receptor) weer verlaagd.  Na enkele weken treedt downregulatie van deze receptoren op en nemen de 
serotonerge  en noradrenerge transmissie sterk toe 
 
6. Mevrouw de Bruin (62 jaar, administratief medewerkster) is door de psychiater ingesteld op het antidepressivum 
nortriptyline. Na twee weken was er een merkbaar positief effect op haar depressieve symptomen. Bij een vervolgbezoek aan de 
psychiater geeft ze aan veel last te hebben van obstipatie en duizeligheid, zodanig dat dit haar stoort in haar dagelijkse 
werkzaamheden. De arts overweegt een ander antidepressivum. 
Verklaar - op receptor niveau - de twee bijwerkingen die mevrouw de Bruin ervaart van nortriptyline en adviseer een alternatief 
antidepressivum dat deze bijwerkingen niet heeft. Geef van het alternatieve middel tevens aan wat het werkingsmechanisme 
daarvan is. 
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Nortriptyline is een TCA dat de heropname van 5HT en NE remt en daarnaast een aantal receptoren blokkeert. In geval van mevr 
de Bruin zijn van belang: 

 blokkade muscarine receptoren perifeer zorgt voor obstipatie 

 blokkade van alfa 1 receptoren in perifere vaten zorgt voor orthostatische hypotensie -> duizeligheid 

Het alternatief kan een SSRI zijn (bv citalopram): remmen selectief de heropname van 5HT, geen effecten op bovengenoemde 
receptoren.  
Andere alternatieven mogen ook, als het werkingsmechanisme er maar bij vermeld staat. Bv mirtazapine: blokkeert 
presynaptische alfa 2 receptor, waardoor verhoogde NE en 5HT afgifte en blokkeert 5HT2a receptoren, waar door effect van 
serotonine op de 5HT1 receptor mogelijk versterkt wordt. 
 
7. Symptomen van astma zijn o.a benauwdheid, hoesten en een piepende ademhaling. Beschrijf de pathofysiologie van 
astma en leg uit hoe deze processen uiteindelijk leiden tot de symptomen.  
 
Als respons op een allergeen geven mestcellen o.a. PGD2, leukotrieen B4 en histamine af. Deze mediatoren veroorzaken 
constrictie van glad spierweefsel in de bronchieen -> bronchconstrictie (acute fase, verklaring van symptoom benauwdheid).  De 
mestcellen geven ook chemotaxines af, die zorgen voor aantrekking van leucocyten: Th2 cellen, monocyten, eosinofielen. M.n de 
eosinifielen geven ontstekingsmediatoren af (o.a. leukotrienen) -> inflammatie van de bronchuswand met verhoogde 
slijmsecretie en submucosaal oedeem ( late fase, verklaring van de symptomen hoesten en piepende ademhaling).  
Door chronische ontsteking  en  epitheel schade ontstaat bronchiale hyperreactiviteit: de toegenomen neiging tot 
bronchusobstructie in reactie op uiteenlopende prikkels (dus ook niet allergisch) 
 
8. In de behandeling van astma is volgens de NHG standaard maar een beperkte plaats voor het middel Singulair® 
(montelukast) ingeruimd. Leg uit - op cellulair niveau - waarop de werking van montelukast berust bij de behandeling van astma. 
 
Montelukast is een leukotrieen-receptorantagonist. Leukotrienen zijn belangrijke ontstekingsmediatoren in de pathofysiologie 
van astma, die vrijkomen uit  mestcellen en eosinifielen. Ze zorgen o.a. voor bronchoconstrictie en slijmsecretie.  
 
9. Geef in de tabel aan wat op grond van het werkingsmechanisme het effect is van hydrochloorthiazide, amlodipine en 
enalapril op de plasmaspiegels van aldosteron, kalium en glucose. 
Geef een verhoging aan met een :↑  
Geef een verlaging aan met een : ↓ 
Geef geen effect aan met een :  - 
 
(Er wordt geen toelichting gevraagd) 
 
 

 Effect op plasmaspiegel 
van aldosteron 

Effect op plasmaspiegel 
van kalium 

Effect op plasmaspiegel 
van glucose 

hydrochloorthiazide  
 

  

amlodipine  
 

  

enalapril  
 

  

 
 

    aldosteron kalium  glucose 

hydrochloorthiazide  ↑  ↓  ↑ 

amlodipine   -  -  - (eventueel iets omhoog: bijwerking, zeer   
        zelden Farm.Kompas) 

enalapril    ↓  ↑  ↓ 

 
 puntenverdeling, er zijn 9 vakjes in te vullen: 
1 of 2 goed: 0 punt; 3 goed : 1 punten; 4 of 5 goed: 2 punten; 6 goed: 3 punten; 7 of 8 goed: 4 punten; alle 9 goed : 5 punten  >>> 
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10. Gerard de Vries (35 jaar) is vanochtend voor het eerst bij bloedbank geweest en heeft daar 500 ml bloed gedoneerd.  
Vrijwel gelijk na afloop van de donatie merkt Gerard dat hij een verhoogde hartslag heeft. Daarnaast voelt hij zich slapjes  en 
maakt hij zich wat zorgen over het feit dat hij nu ineens een halve liter bloed kwijt is… 
Geef een verklaring voor de verhoogde hartslag van Gerard en geef aan op welke manier het circulerend bloedvolume binnen en 
paar dagen weer aangevuld zal zijn. 
 
De hartfrequentie gaat omhoog als gevolg van de baroreceptorreflex. Halve liter bloed weg -> geeft een acute daling in 
circulerend volume, dat wordt gesignaleerd door de mechanoreceptoren in o.a. de halsslagaders.  (2 punten). 
 
Door het dalend circulerend volume wordt  het RAAS geactiveerd (signalering door mechanoreceptoren in JG apparaat) Renine 
afgifte leidt uiteindelijk tot angiotensine 2.  
Angiotensine 2 stimuleert: 
- de aldosteronsecretie uit de bijnier: hierdoor tubulaire Na/Cl reabsorptie en H20 retentie 
- de ADH vorming in hypofyse: hierdoor stijgt de H2O permeabilitiet van de verzamelbuisjes, waardoor meer water reabsorptie 
plaatsvindt. 
Beide effecten resulteren in een toegenomen circulerend volume (3 punten) 
Zie bv figuur 19.9 uit Marieb 6

e
 editie 

 
( Daarnaast stimuleert at2 ook het dorstcentrum zodat Gerard meer zal gaan drinken; dit hoeft niet genoemd te worden) 
 
JR 
 
11. In 2003 is ezetimibe geregistreerd voor 'aanvullende therapie (toegediend samen met een HMG-CoA-reductaseremmer 
(statine)) bij dieet voor patiënten met primaire hypercholesterolemie die niet voldoende onder controle zijn met een statine 
alleen'.  Ezetimibe behoort tot een nieuwe klasse lipidenverlagende stoffen. Het middel lokaliseert zich in de villi van de dunne 
darm en remt daar de absorptie van cholesterol en aanverwante plantsterolen, waardoor de darm minder cholesterol afgeeft 
aan de lever (GeBu 2004;38:12-13). 
 
11a. Beredeneer waarom ezetimibe (i.t.t. een statine) NIET geschikt is als monotherapie om plasmacholesterolspiegels 

(significant) te verlagen.  

 
Als de resorptie van cholesterol in de darm geremd wordt, zal de lever compensatoir via het enzym HMG-CoA-reductase een 

grotere hoeveelheid endogeen cholesterol aanmaken. Zonder gelijktijdige remming van dit enzym met een statine zal de 

plasmacholesterolspiegel niet veel dalen. 

 
Uit onderstaande dia blijkt, dat toevoegen van ezetimibe aan een laaggedoseerd statine leidt tot een verdere daling van het 
plasma LDL-cholesterol t.o.v. een hooggedoseerd statine in monotherapie.  
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Theoretisch zou dit moeten leiden tot een betere remming van het atherosclerotisch proces en een vermindering van de kans op 
hart- en vaatziekten. 
 

11b. Verklaar dit aan de hand van de rol die LDL-cholesterol in de atherosclerotische plaquevorming speelt.  

 

Beschrijving van de pathogenese van een atherosclerotische plaque (Rang & Dale, Kumar & Clarke) met de nadruk op verhoogd 

LDL-cholesterol als risicofaktor (opname LDL-cholesterol door monocyten, foam cell vorming). 

 

11c. Geef in onderstaande tabel aan, welke eindpunten geschikt zijn om de klinische effectiviteit van ezetimibe in een trial 

aan te tonen:  

 

Eindpunt Geschikt? (omcirkelen wat van toepassing is; 
toelichting wordt niet gevraagd) 

LDL-cholesterol J / N 

Atherosclerose Arteria Carotis J / N 

Totaal cholesterol J / N 

Mortaliteit J / N 

Myocard infarct J / N 

 

Eindpunt Geschikt (omcirkelen wat van toepassing is) 

LDL-cholesterol J / N 

Atherosclerose Arteria Carotis J / N 

Totaal cholesterol J / N 

Mortaliteit J / N 

Myocard infarct J / N 

 
12. Mevrouw Walraven, 55 jaar, heeft regelmatig last van pijn en een drukkend gevoel op de borst. Pijn op de borst kan 
een uiting zijn van (stabiele) angina pectoris of het acuut coronair syndroom (ACS).  
 
12a. Geef in onderstaande tabel aan, welk aspect van toepassing is voor de pijn op de borst bij beide coronaire 

aandoeningen (omcirkel wat van toepassing is):  

Aspect Acuut Coronair Syndroom Angina Pectoris (stabiel) 

Inspanningsgebonden J / N J / N 

Verschijnt bij heftige emoties J / N J / N 

Kan in rust optreden J / N J / N 

Lang aanhoudend J / N J / N 

Verdwijnt na sublinguaal nitraat J / N J / N 

 

Aspect Acuut Coronair Syndroom Angina Pectoris 

Inspanningsgebonden J / N J / N 

Verschijnt bij heftige emoties J / N J / N 
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Kan in rust optreden J / N J / N 

Lang aanhoudend J / N J / N 

Verdwijnt na sublinguaal nitraat J / N J / N 

 
Momenteel gebruikt mevrouw Walraven de volgende medicatie: 

 Isosorbidedinitraat 5 mg     zo nodig 1 dd 1 tablet onder de tong 

 Metoprolol 100 mg retard     1 dd 1t 

 Acetylsalicylzuur 80 mg     1 dd 1t 

 Simvastatine 40 mg     1 dd 1 t ’s avonds 

 Betamethasondiproprionaat/Calcipotriol 500/50 mcg zalf 2 daags aanbrengen 

 
12b. Leg uit, aan de hand van het werkingsmechanisme, hoe metoprolol de frequentie van het aantal pijnaanvallen op de 

borst kan verminderen.  

Door blokkade van de β1-receptoren in het hart, neemt de hartfrequentie en de contractiekracht af. Dit vermindert het 

zuurstofverbruik van de  spier  herstel zuurstofbalans. Daarnaast zal door de lagere hartfrequentie, de duur van de diastole 

toenemen, zodat er meer tijd is voor coronaire doorbloeding  beter zuurstof aanbod  herstel zuurstofbalans. 

 
12c. Wegens depressieve klachten krijgt mevrouw Walraven (zie boven) de SSRI (Selectieve Serotonine Reuptake Inhibitor) 
citalopram 40 mg voorgeschreven. In uw apotheek informatie systeem verschijnt een interactiemelding tussen acetylsalicylzuur 
en citalopram: “VERHOOGD RISICO OP MAAGBLOEDINGEN”. 
 
Beschrijf aan de hand van farmacologische eigenschappen van citalopram, welke rol serotonine speelt bij de 

thrombocytenaggregatie.  

 

Serotonine speelt een rol als activator van de bloedplaatjesaggregatie. Voorwaarde voor plaatjesaggregatie is de aanwezigheid 

van serotonine, dat via een pompmechanisme in de plaatjes wordt opgenomen. SSRI remmen deze serotoninepomp, zodat er 

minder serotonine in de plaatjes wordt opgenomen. Hierdoor neemt de plaatjesaggregatie af. 

 

12d. Indien er GEEN alternatief is voor de SSRI, welke maatregelen kunt u als apotheker dan nog bedenken om de kans op 

maagbloedingen te verkleinen? (licht kort toe) 

 

Het is dan zaak om de eroderende invloed van het maagzuur op het maagslijmvlies te verminderen. Dat kan door een 

protonpompremmer –omeprazol- te geven. Daarnaast is het mogelijk de doorbloeding van het maagslijmvlies te verbeteren (en 

het dus dikker te maken) met misoprostol (prostaglandine-analogon). 

 

MHS 
 
13. Het bedrijf Thio-farma brengt het ‘biological’ Sarkox op de markt, een TNF-remmer. Het octrooi verloopt bijna en het 
Nederlandse bedrijf GenX heeft het plan om een generieke versie van dit geneesmiddel op de Europese markt te brengen.  (Licht 
je antwoord steeds toe. ) 
 
13a.  Heeft GenX daarvoor een handelsvergunning nodig?  Licht kort toe waarom, welke procedure moet worden gevolgd en 
bij welke instantie. Wat moet GenX aantonen?  
 
Ja, er is een handelsvergunning nodig. Zonder handelsvergunning is het verboden om een geneesmiddel in de handel te brengen 
(art. 40 Gnw).  
De meest voor de hand liggende instantie is de EMA (het gaat om Europese markt). Bonuspunt: omdat het gaat om biologische 
geneesmiddelen is de centrale Europese procedure verplicht.  
Weliswaar gaat het hier om een generiek geneesmiddel, zodat in beginsel niet de ‘volledige’ procedure hoeft te worden 
doorlopen. Maar omdat het hier gaat om een biological, wordt bioequivalentie niet zomaar aangenomen. GenX zal moeten 
aantonen dat de middelen in grote mate similar zijn. Als dat zo is, mag voor een aantal zaken naar het dossier van Sarkox 
worden verwezen. Anders zijn er ‘bridging data’ (uit aanvullend onderzoek) noodzakelijk.  
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13b.  Heeft GenX daarnaast nog andere vergunningen nodig? Waar hangt dat van af? Welke instantie(s) zijn hierbij betrokken?   
(3 punten) 
 
GenX zal in ieder geval het geneesmiddel op de markt brengen en verhandelen: afleveren aan groothandels of apotheken. Dan is 
minimaal een groothandelsvergunning nodig. Deze geeft echter niet de bevoegdheid om een geneesmiddel te bereiden en te 
verpakken (art. 18 Gnw), en daarom zal GenX waarschijnlijk een fabrikantenvergunning moeten hebben (deze houdt dan 
automatisch ook in dat je mag groothandelen).  
Dat betekent dat hij aan de eisen die in de Geneesmiddelenwet worden gesteld, moet voldoen.  
GenX moet deze vergunning aanvragen bij farmatec, onderdeel van VWS. IGZ zal controleren of aan de eisen is voldaan (oa GMP, 
GDP).  
 
13c.  Stel dat er een verhoogd risico op melanoom bestaat bij patiënten die deze geneesmiddelen gebruiken. Moeten 
bedrijven als GenX alle extra risico’s overnemen in de bijsluiter en de SmPC?  (2 punten) 
 
Nee. Dat ligt aan de aard, ernst en de frequentie van de risico’s. Bij post marketing surveillance zijn veel partijen betrokken. 
Uiteraard moet de houder van de handelsvergunning bijwerkingen melden bij de registratieautoriteiten; deze kunnen dat 
besluiten om bijv. de bijsluiter en SmPC aan te passen. De registratieautoriteiten kunnen ook eigener beweging overgaan tot 
aanpassing.  
 
AB 
 

 
 
14. In de figuur (bron: Stroke. 2007 Mar;38(3):865-73. Epub 2007 Feb 8.) wordt pioglitazon met placebo vergeleken.  
Welke frequentiemaat wordt op de y-as getoond?  
Geef aan wat de relatieve risicoreductie van pioglitazon versus placebo is en in hoeverre dit effect statistisch significant is. 
 
Op Y-as is de cumulatieve incidentie. RRR = 1-HR = 18%. Het effect is significant (p=0.02) 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.library.uu.nl/pubmed/17290029


Aanvullende toets FA-401  5 juli 2013                  Pagina 8 van 8 

 

 
 
15. Zie de tabel. Bereken de “number needed to treat” voor pioglitazon versus placebo bij patiënten die tevoren een 
hersenberoerte hebben gehad voor het eindpunt “total stroke”. Geef aan wat deze effectmaat betekent. 
 
NNT is 1/(0,102-0.056) = 21,7 . Dus er dienen 22 patiënten behandeld te worden om 1 “total stroke”te voorkomen. De periode 
waarover dit geldt wordt uit de tabel niet duidelijk. 
 


