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FA-401  Toets 1, 16 februari 2007  
+ uitwerking 

TS 
 
1. Geef van de volgende geneesmiddelen aan of ze geschikt of ongeschikt zijn als monotherapie voor de 

behandeling van hypertensie bij een patiënt die tevens lijdt aan perifere doorbloedingsstoornissen. 
Motiveer kort uw antwoord per middel. 

 
a. Chloortalidon 
 

Geschikt, uiteindelijk perifere vaatverwijding en eerste keuze antihypertensivum 
 
b. Amlodipine 
 

Farmacologisch zeer geschikt, accent op perifere arteriële vaatverwijding. 
 
c. Enalapril 
 

Geschikt, door remming productie AII perifere vaatverwijding 
 
d. Propranolol (niet-selectieve bètablokker)  
 

Ongeschikt, zeker in de eerste tijd 'reflectoir' perifere vaatvernauwing door vertraagde 
hartslag, dit wordt erger door β2-blokkade 
 
e. Atenolol 

 
Ook minder geschikt, vanwege tijdelijk reflectoire vaatvernauwing (zie boven). 
 
2. In de NHG standaard ‘Cardiovasculair risicomanagement’ worden als diuretica van keuze bij 

hypertensie hydrochloorthiazide of triamtereen/hydrochloorthiazide genoemd. Welke van beide 
middelen zou u kiezen als het moet worden toegevoegd aan een patiënt die al losartan gebruikt? Geef 
een farmacologische motivatie van uw antwoord. 

 

Hydrochloorthiazide. De combinatie van triamtereen en losartan is minder geschikt 
vanwege gecombineerde kaliumverhogende effecten, dit kan met name bij een 
verminderde nierfunctie problematisch zijn. 
 
3. Hoe veranderen diastolische en systolische bloeddruk met de leeftijd? Kunt u dit verklaren? 
 

De systolische druk neemt toe, de diastolische druk neemt af. Dit is een gevolg van 
verstijving van de arteriële vaatwanden. De arteriële druk is opgebouwd uit twee 
componenten:1) de voorwaartse component tijdens de systole, waarbij via de aorta bloed 
in de arteriën wordt gepompt en 2) 'terugslaggolven' vanuit de perifere vaten naar het 
hart. De elasticiteit van zowel de aorta als de wanden van de kleinere arteriën zorgt voor 
een bufferwerking, zodat de terugslaggolven samenvallen met de diastole.  Als bij ouder 
worden de arteriële vaatwanden verstijven, wordt de terugslag sneller (minder elasticiteit 
van de arteriewanden, minder 'buffering' na uitstroom via de aorta), en bereiken de aorta 
(waarvan de wand verstijfd is) eerder,  tijdens de systole: dit leidt tot een hogere 
systolische druk en een lagere diastolische druk. 
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4. Waarom wordt bij een blanke man die 1 pakje sigaretten per dag rookt, 55 jaar is en na herhaalde 
meting een bloeddruk blijkt te hebben van 160/100 een behandeling gestart met een diureticum?  

 

Omdat hij met dit profiel (roken) en de hoge druk een verhoogde kans heeft op ernstige 
cardiovasculaire events en omdat van diuretica in onderzoek is aangetoond dat ze het 
meest effectief zijn op deze harde eindpunten. 
 
5. Bij welk middel is het risico van orthostatische hypotensie het meest verhoogd: bij prazosine of bij 

amlodipine? Motiveer uw antwoord. 
 

Bij prazosine door dilatatie van zowel arteriële als veneuze vaten. 
 
6. Bij familiaire hypercholesterolemie is er sprake van een defect aan LDL-receptoren. Bij patiënten met 

deze aandoening blijft vaak een verhoogd risico van coronaire hartziekten bestaan ondanks hoge 
doseringen statines. Geef hiervoor een farmacologische uitleg. 

 

Omdat met defecten aan LDL receptoren het belangrijkste mechanisme om atherogeen 
LDL te verlagen systematisch is geblokkeerd. Statines verlagen LDL door de endogene 
synthese van cholesterol in de lever te verlagen, als compensatie maakt de lever meer 
LDL-receptoren, waardoor LDL uit de circulatie wordt weggevangen. Als deze receptoren 
van slechte kwaliteit zijn, zijn zelfs hoge doseringen statines vaak niet effectief. 
 
7.  
a. Wat wordt verstaan onder HDL cholesterol? Wat is de fysiologische functie van HDL?  
 

High-density lipoproteine cholesterol, dat cholesterol uit perifere weefsels transporteert 
naar de lever voor eliminatie. 
 
b. In hoeverre is HDL een risicofactor voor hart- en vaatziekten? Welke invloed hebben statines op HDL 

en via welk mechanisme? 
 

HDL is anti-atherogeen. Statines verhogen HDL, zij het in geringe mate. Dit gebeurt door 
de de synthese van apolipoproteine A-1 te stimuleren, een belangrijke component van 
HDL. 
 
8. Leg uit waarom het niet altijd zinvol is een statine toe te passen, ondanks het feit dat het risico op een 

hartinfarct erdoor met 30 % wordt verlaagd. 
 

Als het zogenaamde 'achtergrondrisico'  van ernstige cardiovasculaire events laag is 
(bijvoorbeeld bij een verder gezonde patiënt), is de absolute reductie van het risico te 
gering om een statinetherapie te rechtvaardigen. 
 
9. Een man van 56 jaar heeft de volgende medicatie: 
 

Metoprolol   2 x daags 50 mg 
Isosorbidedinitraat  2 x daags 20 mg 
Clopidogrel   1 x daags 75 mg 
Nitroglycerine   zo nodig spray onder de tong. 
De bloeddruk van de patiënt is normaal. Er treden klachten van benauwdheid op als hij in de winter 
naar buiten loopt en als hij de trap op loopt. 

 
a. Is het op basis van de benauwdheidsklachten niet beter om metoprolol te vervangen door amlodipine? 

Kan amlodipine bij deze patiënt ook nadelen hebben? Licht uw antwoord toe. 

 



 
Naam: ……..……..……..……..……..……...    Collegekaartnr.:  ……..……..……..……..…….. 

FA-401 toets 1, 16 februari 2007  blz. 3 van 3 

Nee, want er is geen sprake van benauwdheid als gevolg van problemen met de tractus 
respiratorius, maar het zijn angineuze klachten. 
 
 
b. Waarom wordt clopidogrel hier gebruikt? Zou het kunnen worden vervangen door acetylsalicylzuur? 

Beschrijf kort het werkingsmechanisme van dit laatste middel. 
 

Clopidogrel verlaagt de kans op myocardinfarct bij coronaire hartziekten door remming 
van de plaatjesaggregatie via ADP-receptoren. Het zou door acetylsalicylzuur kunnen 
worden vervangen tenzij er voor dit laatste overgevoeligheid bestaat. 
 
c. Geef aan welke van de volgende verschijnselen/problemen kunnen optreden als verapamil aan de 

medicatie van deze patiënt (z.o.z.) wordt toegevoegd. (N.B.: meer dan één van de genoemde  
verschijnselen is mogelijk). Geef voor elk van de mogelijke verschijnselen die zich kunnen voordoen 
een farmacologische verklaring. 

 
1. atrioventriculair blok; 2. reflextachycardie; 3. orthostatische hypotensie; 4. perifere 
doorbloedingsstoornissen; 5. sinusbradycardie; 6. myocardinfarct; 7. ST-elevatie; 8. 
bloedplaatjesaggregatie; 9. verlaging van de bloeddruk; 10. vermindering van de contractiekracht van 
het hart. 

 

1, 5 en 10  zijn het gevolg van combinatie van blokkade van caliuminstroom en 
bètablokkade op resp. AV-knoop, sinusknoop en hartspiercellen. 9 is het gevolg van de 
combinatie van arteriële vaatverwijding (verapamil) en bloeddrukverlaging door 
bètablokker. 

AB 
 
10. In een follow-up studie werden 2 behandelingen met elkaar vergeleken voor wat betreft 
het risicoverlagend effect op de uitkomst hartinfarct. In de groep met behandeling A werden 1000 patiënten 
bestudeerd. In deze groep was de loss to follow up 15% en werd bij 50 patiënten een hartinfarct 
waargenomen. In de groep met behandeling B werden ook 1000 patiënten bestudeerd. In deze groep was 
de loss to follow up 12% en werd bij 75 patiënten een hartinfarct waargenomen.  
  
a. Bereken de cumulatieve incidentie van het hartinfarct bij behandeling A en bij behandeling B 
  
Antwoord: Behandeling A is  50/1000 = 0,05 (of 5%) 
Behandeling B is 75/1000 = 0,075 (of 7,5%). De loss to follow up moet je dus niets mee doen (aantal 
hartinfarcten in een groep delen door de startpopulatie). 
 
  
b. Bereken de relatieve risicoreductie en de number needed to treat voor behandeling A t.o.v. behandeling 
B. 
 
Antwoord: Relatieve risico reductie is 1-relatief risico is 1-(0,05/0,075)= 1-0,67 is 33% 
NNT is 1/risicoverschil = 1/0.075-0.05 = 1/0,025 = 40 
  
c. Kan loss-to-follow up tot bias leiden en zo ja, hoe dan? 
 
Antwoord: Ja, namelijk selectie bias. In het algemeen moet je ervan uitgaan dat er bij patiënten die te vroeg 
uit een onderzoek verdwijnen niet sprake is van een toevalsgebeurtenis. Meestal gaat het of juist heel goed 
of slecht met hen en moet je ervan uitgaan dat de reden van wegblijven samenhangt met de uitkomst die je 
bestudeert. Dit kan dus leiden tot een vertekening (bias) van je effectschatting. 
  


